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ОПАСНОСТИТЕ     НА ЛЯТОТО
да бъде дезинфекцирано. Старо 
домашно средство помага срещу 
болка, сърбеж и отичане на кожа-
та: наложете пострадалото място с 
дебел резен лук. Също потупвания-
та с масло от чаено дърво и увива-
нето с напоена в оцет кърпа успоко-
яват дразненето. Възпалените вече 
стари ужилвания лекувайте с кре-
мове и мазила, съдържащи арни-
ка. При ужилвания по устните, в 
устната кухина и гърлото, големи 
отоци, недостиг на въздух или гаде-
не - незабавно потърсете лекарска 
помощ! Много вероятно е да имате 
алергична реакция, която може да 
застраши живота ви.

Възпаление на пикочния мехур
Просто го отмийтe
Забравяте да смените банския си 
след плуване, седите на хладен 
камък във ветровитата вечер или се 
радвате на прохладата на климати-
ка, докато сте потни? Последиците 
често са пикочни инфекции. 
Непрекъснати позиви за уринира-
не, парене и болки при отделяне на 
урина са неприятните симптоми.

Слънчев удар, топлинен удар
Моля, не ги бъркайте
И двата са неприятни, болезне-
ни и биват често пъти обърква-
ни. Слънчевият удар възниква при 
силно слънчево лъчение – преди 
всичко на главата. Започва с гла-
воболие, повишаване на темпе-
ратурата, виене на свят, гадене. 
Топлинният удар, както подсказ-

Повечето хора възприемат  
лятото като период, в който  
болестите минават на заден  
план – това е време за почивка,  
положителни емоции и зареждане  
с енергия, в което се чувстват  
самоуверени и неуязвими. И този 
сезон обаче крие опасности за  
здравето, затова не подценявайте  
типичните летни неволи:  
стомашно-чревни разстройства, грип, 
ухапвания от насекоми. На вашето 
внимание: съвети от специалистите  
и бърза SOS-програма.

шапка от проветрива материя и в 
светли тонове. Избягвайте физи-
ческото претоварване при горещо 
време и през целия ден пийте теч-
ности, по-възможност разделени на 
малки порции. А от алкохола по 
време на летните горещини е най-
добре да се откажете. 
Ако все пак се е случило: Потър- 
сете хладно място и дръжте гор-
ната част на тялото на високо. 
Налагането на челото и ръцете със 
студена влажна кърпа също може 
да помогне. При сериозни оплак-
вания бързо потърсете лекарска 
помощ за стабилизиране на кръ-
вообращението: топлинният удар 
може да бъде животозастрашаващ.

Ужилвания от насекоми
Наложете с лук
През лятото те са най-рзпростра-
нени: около нас изобилства от оси, 
пчели, комари, стършели. Общо 
взето дружелюбни и необходими 
твари. Този обаче, който веднъж е 
бил нападнат от тях, едва ли ще е 
на същото мнение.  
Как да го предотвратите: Лосио- 
ните, спрейовете, стиковете или 
мокрите кърпички срещу насекоми, 
които можете да откриете на дро-
герийния пазар, до голяма степен 
предпазват от болезнените инсек-
тицидни атаки. Дългите ръкави и 
крачоли също предлагат определе-
на защита. Осите и пчелите е най-
добре да не отпъждате с резки дви-
жения на ръцете. Ако човек стои 
мирно, те не се чувстват заплашени 
и най-често миролюбиво отлитат.
Ако все пак се е случило: 
Ако жилото е останало 
в кожата, то тряб-
ва внимателно 
да се отстра-
ни с пинсета, 
а мястото на 
ужилването 

Как да го предотвратите: Звучи 
банално, но е вярно: гениталиите 
трябва да бъдат сухи, чисти и да се 
държат на топло. Ако зоната около 
пикочния мехур се преохлади, бак-
териите се разпространяват много 
бързо. Проникването им в уретрата 
може да се дължи и на неправил-
на интимна хигиена или да е вслед-
ствие на полов контакт. Основният 
й причинител са бактериите от типа 
Escherichia coli, които обитават 
червата. Ако имунната система е 
отслабена, те могат да предизвикат 
инфекция в пикочния мехур. Затова 

се измивайте с обилна струя 
вода, винаги след полов 

акт и ходене по голяма 
нужда, а след урини-
ране се избърсвайте 
отпред назад, за да 
не допуснете неволно 

заразяване. 

ва самото име, може да се проя-
ви и без пряка слънчева светлина. 
Организмът спира производството 
на пот, задържа топлината и започ-
ва да прегрява. Последиците са: 
гадене, ускорен пулс, суха зачер-
вена кожа, понякога загуба на съз-
нание.
Как да го предотвратите: Задъл-
жително покривайте главата си, 
когато сте на слънце, най-добре с 

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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Как да го предотвратите: Всяка 
храна, която може да се развали, 
трябва максимално бързо да бъде 
поставена в хладилник. По време 
на почивката бъдете много внима-
телни с плодовете, салатите, небу-
тилираните напитки или кубчетата 
лед в чашата, особено при съмни-
телни хигиенни условия. А и дори 
да е бутилирана, леденостудена-
та бира (подобно на другите сту-
дени напитки) може да предизви-
ка разстройство по време на летни-
те горещини. 
Ако все пак се е случило: След 
една дълга нощ в тоалетната хра-
носмилателната система се нуж-
дае от покой. Препоръчва се лека 
и не много подправена храна: бял 
хляб, сухар, банан, обелена ябъл-
ка или зеленчуково пюре. Много 
хора се кълнат в ефективността 
на комбинацията от кола и чипс, 
но ние все пак не ви препоръч-
ваме да прекалявате с нея. Най-
важното е да се компенсира загу-
бата на течности и електролити. 
За целта пригответе разтвор от ½ 
литър вода с 5 ч.л. фруктоза и ½ 
ч.л. готварска сол и изпийте на 
части през деня, успоредно с 2 – 3  
литра течности под формата на 
минерална вода, прецедени плодо-
ви или зеленчукови сокове, чайо-
ве или айрян. Дъбилните вещес-
тва в черния чай имат антибакте-
риално и леко затягащо действие. 
Разстройството по време на пъту-
ване може бързо да бъде спряно с 
помощтта на активното вещество 
лоперамид. Подобен вид препара-
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Ако все пак се е случило: Пиене, 
пиене и пак пиене – на минерална 
вода, сокове, айрян, чай. Поемането 
на много течности и честото изпраз-
ване на мехура промиват пикочните 
пътища и подпомагат изхвърлянето 
на бактериите. Растителните актив-
ни вещества, напр. листа от енчец 
(златник), бреза, круша, мечо гроз-
де, хвощ и коприва, помагат при 
появата на първи симптоми на въз-
паление. Те се съдържат в много от 
специализираните билкови чайо-
ве и таблети. Червените боровин-
ки и касис подкиселяват урината, 
подсилват лигавицата на пикочния 
мехур и оказват превантивно дей- 
ствие. Затоплянето на долната част 
на корема помага при спазми. 
Ако се повиши температурата, има 
кръв в урината или силни болки в 
кръста, трябва да се консултирате 
с лекар. Може да се наложи про-
веждането на антибиотична тера-
пия, за да се предотврати развити-
ето на бъбречна инфекция.

Стомашно-чревни разстройства
Внимавайте с леда в чашата
Няколко горещи дни един след друг 
и ето че стомашно-чревните пробле-
ми са налице. Това от една страна 
се дължи на факта, че от топлина-
та хранителните продукти се разва-
лят по-бързо. От друга стрна имун-
ната система се обременява 
от честата смяна на горе-
щината оттвън с хладния 
въздух в климатизирани-
те помещения.
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ти обаче не бива да се приемат по-
дълго от 2 дена, затова при продъл-
жително разстройство се консулти-
райте с лекар.

Летен грип
Изчакайте и пийте чай
Течащ нос, кашлица, болки в гърло-
то и мускулите? Не е толкова изне-
надващо дори при високи темпера-
тури. Имунната система е принуде-
на да се справя с големи натовар-
вания и смени от топло на студено, 
поради което бива често пъти ата-
кувана от вируси и бактерии.
Как да го предотвратите: Надутият 
климатик в колата и течението в 
къщи може да ви се струва добра 
идея за момента, но представля-
ва истинско изпитание за имунна-
та ви система. Най-опасни за вне-
запно преохлаждане са: скачането 
в студения басейн, докато сте раз-
горещени, и забравянето да излезе-
те от там; криенето от жегата в кли-
матизираното кафене, докато сте 
изпотени, или посрещането на про-
хладата на вечерния бриз в разго-
лена блузка.
Ако все пак се е случило: Може 
да не ви е приятно, но е исти-
на: вирусните инфекции по прави-
ло отшумяват сами в рамките на 
една седмица. Не ви остава нищо 
друго, освен да изчакате и да пиете 
много течности (2 до 3 литра чай 
или минерална вода на ден), за да 
овлажните лигавиците и стимули-
рате разреждането и отделянето на 
секретите. Болките в гърлото могат 
да бъдат успокоени посредством 
гаргари със солена вода (1 ч.л. на 
½ литър вода) или смукане на пас-
тили със салвия. Запушеният нос 
можете да отпушите с помощта на 
инхалации  с лайка: 1 чаша цвят 
от лайка залейте с 1 литър вряла 
вода и вдишвайте дълбоко гореща-
та пара под покрита глава с кърпа. 
Имунната система можете да под-
силите с помощтта на билкови иму-
ностимулатори (ехинацея, умкалор) 
и витамини. Ако състоянието ви не 

се подбри след 2 до 3 дни, е въз-
можно да страдате от бактериална 
инфекция и е добре да се консул-
тирате с лекар, който можге да ви 
назначи антибиотична терапия.

Херпес на устните
Мажете с крем, ако сърби
Не само стресът и простудата акти-
вират херпесния вирус, също слън-
цето може да провокира влошаване 
на симптомите. Веднъж инфекти-
ран, организмът съхранява вируса 
завинаги. В повечето време обаче 
той се намира в латентно състоя-
ние и една здрава имунна система 
обикновено потиска проявите му.
Как да го предотвратите: Балан- 
сирано хранене, по-малко стрес, дос-
татъчно сън: здравословният начин 
на живот е най-добрата превенция 
срещу повечето здравословни про-
блеми. Това се отнася също за хер-
песа. Но е важно да осигурите на уст-
ните си и добра слънчева защита – 
херпесът обича UV-лъчите.
Ако все пак се е случило: Мазила 
от аптеката с активното вещество 
ацикловир могат да спрат размно-
жаването на херпесните вируси в 
ранен стадий. Затова е добре лече-
нието да започне още при първи-
те симптоми на сърбеж. Маслата 
от чаено дърво и маточина, както 
и кремовете с прополис имат анти-
вирусно действие – устните се тре-
тират чрез потувания с памучен 
тампон. Известно количество паста 
за зъби върху пострадалото място 
също може да има отличен лечебен 
ефект, особено ако пастата е обо-
гатена с имуностимулиращи и про-
тивовъзпалителни активни състав-
ки. Ако вече са се появили мехур-
чета, лечебната фаза трае между 
7 и 10 дни.

Проблеми с кръвообращението
Краката нависоко
Прекомено потене, виене на свят, 
причерняване пред очите – при 
горещо време кръвоносните съдо-
ве се разширяват и при много хора 
кръвното налягане рязко спада. При 
това с потта се губят важни мине-
рални вещества, които поддържат 
баланса в кръвоносната система.
Как да го предотвратите: Посред- 
ством пиене на много течности – 
минерална вода с високо съдър-
жание на натрий, доматен, ябъл-
ков или бананов сок. При големи 
горещини количеството на течнос- 
ти трябва да е с около 1 литър 
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повече от обичайното. Но от алко-
хола е най-добре да се откажете, а 
спорт да практикувате рано сутрин 
или късно вечер. Също така носе-
те леки и проветриви дрехи, за да 
избегнете прегряването.

Ако все пак се е случило: Само 
по себе си ухапването от кърлеж не 
крие опасност. Отстраняването му 
от кожата може да стане с помощ-
та на обикновена пинсета, но е 
добре да се направи в медицински 

център, за да се избегнат 
рисковете. А ако постра-
далото място се възпали, 
зачерви и подуе, появят се 
температура, главоболие 
или мускулни болки, тряб-
ва задължително да потър-
сите лекарска помощ.

Слънчево изгаряне
Също и под дървото
Ако забравите да се нама-
жете с крем или заспите на 
слънце, кожата ви ще реа-
гира на увреждащото клет-
ките UV-лъчение със зачер-
вявания, отоци и в по-теж-
ките случаи с образуване 
на мехури. 
Как да го предотврати-
те: Колкото по-бяла кожа 
имате, толкова по-висок 
предпазващ UV-фактор 
трябва да съдържа слънце-

защитния ви крем - минимум SPF 
20 препоръчват специалистите. 
Силното обедно слънце между 11 и 
15 часа (предпочитаните часове за 
плаж от мнозина) е най-добре да се 
избягва. Добре е да знаете: също 
под чадъра или сянката на дърво-
то е необходима допълнителна UV-
защита. Слънчевият крем трябва 
да се нанесе още вкъщи, тъй като 
пълното му действие започва едва 
след половин час. Светла шапка с 
широка периферия може допълни-
телно да предпази чувствителната 
кожа на лицето.

Медицинска паста  
за зъби

с натурален екстракт  
от салвия

ü �предпазва�от�пародонтит� 
и�възпаление�на�венците

ü  отстранява�зъбната�плака� 
и�предпазва�зъбите�от�кариес

ü  идеално�почиства� 
и�дезинфекцира�устната�кухина

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

Ако все пак се е случило: При 
силно виене на свят помага вди-
гането на краката на високо. Също 
поставянето на китките под кран с 
течаща студена вода стабилизи-
ра кръвообращението. Ако лекарят 
е посочил ниско кръвно налягане 
като причина за неприятните симп-
томи, е добре да изпивате 2-3 чаши 
розмаринов чай: 1 равна ч.л. от 
изсушената билка се залива с чаша 
вряща вода и се оставя да се запа-
ри около 10 минути. След това чаят 
се прецежда и се пие леко топъл. 
Ако оплакванията се задържат за 
по-продължително време или се 
влошат, зъдължително потърсете 
лекарска помощ.

Ухапване от кърлеж
Отидете на лекар
Сезонът на кърлежите продължава 
чак до октомври. Малките кръвосму-
чещи насекоми се крият в тревата, 
храстите и ниските части на дърве-
тата. Ухапването от инфектиран кър-
леж може да доведе до тежки забо-
лявания като Лаймска болест (боре-
лиоза), лайшманиоза или ерлихио-
за, които в по-тежките случаи проти-
чат с менингит.
Как да го предотвратите: Обърнете 
внимание на облеклото си, кога-
то излизате „на зелено”. Дългите 
ръкави и панталони са разумно 
решение при излет сред природа-
та. Насекомите е по-лесно да бъдат 
открити върху светли дрехи, откол-
кото върху тъмни. Предпазващите 
от кърлежи лосиони при всички 
случаи ще намалят опасността от 
ухапване. В рисковите райони е 
добре да обмислите възможността 
за специализирана ваксина. 

Ако все пак се е случило: Стойте 
далече от слънцето и пийте много 
вода. При леки зачервявания пома-
гат лосионите за след слънчеви 
бани с охлаждащи съставки, при 
по-силни - третиране на пострада-
лото място с кисело мляко или пан-
тенол. Зачервените участъци по 
кожата в никакъв случай не изла-
гайте на слънце през следващи-
те дни, докато кожата не се успо-
кои напълно. Разумно е да носите 
леки, но не бели дрехи. Появят ли 
се мехури, става въпрос за тежко 
кожно изгаряне и най-добре да се 
обърнете към кожен лекар.  
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БЪРЗА ПОМОЩ

ТАБЛЕТИ И СЛЪНЦЕ: 
СЪВМЕСТИМИ ЛИ СА?

Скритата опасност
Вероятно знаете, че много меди-
каменти са топлочувствителни – 
трябва да се съхраняват само при 
стайна температура и не бива да 
се оставят на слънце. Това, което 
може би не е толкова известно, е, 
че някои активни съставки в лечеб-
ните препарати могат да променят 
реакциите на кожата на слън-
це и да оказват сериоз-
ни негативни странич-
ни ефекти върху нея: 
дори съвсем крат-
ка слънчева баня 
може да дове-
де до неочаква-
но тежки изга-
ряния, зачер-
вявания, паре-
не, отоци, меху-
ри, обриви или 
нарушения в пиг-
ментацията. 
Дали един медика-
мент е „във война” 
със слънцето изда-
ва листовката на пре-
парата. Затова не подми-
навайте с лека ръка пре-
дупрежденията за „UV-
непоносимост” или 
възможност за „фото-
токсична реакция”. В 
тези случаи слънчеви-
те бани би трябвало да 
са табу. Повишена опас-
ност от слънчеви изгаряния 
се наблюдава при различни анти-
биотични, болкоуспокояващи сред-
ства, препарати срещу високо кръв-
но налягане, ревматизъм или диа-
бет, сърдечно-съдови медикаменти 
и антидепресанти.

Какво се случва в кожата
Има два вида кожни реакции, про-
вокирани от медикаменти: същин-
ска фототоксична реакция (PTR) и 
фотоалергична реакция (PAR). При 
същинската фототоксична реак-

ция определени фоточувствител-
ни молекули в медикамента поемат 
слънчевата енергия и после про-
дължават да я натрупват, увреж-
дайки околните кожни клетки. Тези 
кожни реакции могат да настъпят 
още след първия прием на пре-
парата. За съжаление нито дебе-
лите, нито леките дрехи предпаз-
ват кожата от слънцето. Тъй като 

фоточувствителността въз-
никва преди всичко под 

влияние на UVA-лъчи-
те. Затова остава 

само една възмож-
ност – да стоите 
на сянка. 
При сравнител-
но по-редките 
фотоалергич -
ни реакции под 
въздействие на 
светлината въз-
никват антигени, 
които се активи-

рат от собствена-
та имунна система. 

UV-лъчите променят 
химичната структура 

на  субстанциите в меди-
каментите по такъв начин, 

че ги превръщат в алер-
ген и довеждат до алергич-
но възпаление. Тази кожна 
реакция настъпва след по-
продължителна употреба 

на лекарственото средство, 
тъй като на имунната систе-

ма й е необходимо време, за 
да изгради защита. Някои медика-
менти са в състояние да предиз-
викат едновременно и двата типа 
кожни реакции.

(Не-)обичайнете заподозрени
Антибиотици + слънце? Не става! 
– това го знаят всички. Ако първия 
път сте пропуснали да го прочете-
те в листовката, неприятният опит 
най-вероятно ви е научил да бъде-
те по-внимателни с предупрежде-
нията. Как стоят нещата обаче с 

болкоуспокояващите или антиде-
пресантите? Ето мнението на спе-
циалистите:

Антибиотици
Техните активни съставки са от гру-
пите за бързо реагиране – само 
след няколко минути могат да при-
чинят мега силно слънчево изга-
ряне, независимо от UV-защит-
ния фактор, който се съдържа в 
слънцепредпазния крем. Такова 
е действието на ципрофлоксаци-
на например, който често се при-
лага при бактериални инфекции. 
Също тетрациклинът, изписван при 
разпространените в летния сезон 
стомашно-чревни заболявания или 
пикочни инфекции, оказва подобен 
мълниеносен ефект върху кожата.

Антидепресанти
Амитриптилинът или имипраминът 
съдържат определени фотосенси-
билизиращи субстанции. Активното 
вещество хиперицин също влиза 
в списъка с потенциалните при-
чинители на кожни проблеми при 
слънчеви бани. Такива се съдър-
жат дори в някои билкови средства! 
Който приема препарат със съдър-
жание на жълт кантарион напри-
мер, трябва задължително да про-
чете в листовката на медикамента 
дали е необходимо да се избягва 
директното слънчево лъчение, тъй 
като рискът от изгаряне при тази 
билка е повишен.

Болкоуспокояващи средства
Активните съставки напроксен, 
ибупрофен, беноксапрофен или 
диклофенак успокояват болките, 
понижават температурата и бло-
кират възпалението, но правят 
кожата светочувствителна. 
Диклофенакът се изпис-
ва също при ревмати-
зъм, разтегляне на сухо-
жилието или артроза. 
Фотосенсибилизиращите 
субстанции в болкоуспокоя-

ващите медикаменти достигат чрез 
кръвта до кожата и подсилват чув-
ствителността й към UV-лъчението.

Сърдечно-съдови препарати 
При някои медикаменти, въздей-
стващи на сърдечно-съдовата сис-
тема, също може да се стигне до 
неприятни кожни реакции при изла-
гане на слънце - например при сим-
фастатина, който намалява нивото 
на мазнините в кръвта, или при кап-
топрила, който се прилага при висо-
ко кръвно налягане. При амиодаро-
на, който помага при смущения на 
сърдечния ритъм, кожата се зачер-
вява на слънце с рекордна бързи-
на, подобно на хидрохлоротиази-
да, изписван срещу високо кръв-
но налягане.

Който приема медикаменти и се излага на слънце, може да се сблъска  
с неприятни изненади – алергии, изгаряния, нарушения в пигментацията. 
Кои активни съставки реагират на UV-лъчението и как да се предпазите  
от увреждания по кожата прочетете в следващта статия.
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ПОТЕНЕТО  
– ИСТИНИ  
И ЗАБЛУДИ
Лятото е в разгара си – слънцето и топлината ви радват, раз-
бира се, но нерядко ви причиняват дискомфорт. Става ви горе-
що и се потите непрекъснато, 
особено ако решите да спор-
тувате. Усещането е непри-
ятно, но потенето е необхо-
димо, за да бъде поддър-
жана телесната температура 
постоянна. Около потенето 
кръжат доста митове, които 
нямат нищо общо с истина-
та. За някои от тях прочетете 
в следващата статия.

Така функционира вашата  
климатична инсталация
Потенето е жизненонеобходимо. 
То регулира телесната температу-
ра и предпазва организма от пре- 
гряване. Известно е, че две трети от 

енергията, която тялото произвеж-
да при съкращение на мускулите, 
се преобразува в топлина. Затова 
при спорт или друг вид физическо 
напрежение организмът се загрява 
като фурна. При 15-минутно тичане 
телесната температура се покачва 
например с повече от 1 градус. 
За да не бъдат застрашени вътреш-
ните органи, ако тялото силно 
загрее, близо 3-те милиона потни 
жлези започват да произвеждат 
безцветен секрет, който в 99% про-
цента се състои от вода, но съдър-
жа също сол (натриев хлорид), урея 
и млечна киселина. Изпаряването 
му се усеща като приятен хлад по 
кожата. Дори когато организмът е 
в покой, той продължава да отде-
ля определени малки количества 
течност. Потенето служи също за 
овлажняване на кожата и за ста-
билизиране на защитния кисели-
нен слой, който спира нахлуването 
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на микроби в тялото. Прясната пот 
няма миризма. Едва когато нами-
ращите се върху кожата бактерии 
се намесят и започнат да разла-
гат потта, започва да се излъчва 
неприятна миризма.

„Пиенето на много течности 
охлажда тялото”
Изследването на спортисти по мара-
тонно бягане показват, че екцесив-
ното пиене не намалява телесна-
та температура. „Важно е да се пие 
само толкова течност, колкото се 
е изпарила от тялото с потта. Ако 
човек пие повече, може да се стигне 
до прекомерно оводняване” – обяс-
нява спортният медик, проф. д-р 
Клаус-Михаел Брауман от Института 
за спорт и двигателна медицина към 
университета в Хамбург. Който тича, 
трябва да изпива около 0,8 до 1 

изпарява по-бавно, тя се излъчва на 
капки и се задържа върху кожата – по 
този начин се осъществява охлаж-
дащият ефект” – пояснява проф. 
Брауман. Затова при тренировка е 
добре да понамалите темпото.

„Памукът е супер за спорт!”
Нищо подобно! Памукът попива 
добре потта, но не я изпарява бързо, 
затова класическият Т-шърт буквал-
но залепва за кожата. При функцио-
налните хай-технологични материи 
за сметка на това потта бързо се 
извежда навън посредством специ-
ално структурирани клетки в тъкан-
та, като се изпарява и охлажда, а 
кожата остава суха. Така функцио-
нира например миксът от специал-
но обработени полиестерни влак-
на с хидрофилно покритие, които 
постоянно съхнат. При т.нар. Х-ста-
тична технология повърхностни-
те влакна са обвити със сребърни 
нишки, които поддържат констант-
на телесна температура от 37 гра-
дуса. Успоредно с това те имат анти-
бактериално действие и намаляват 
излъчването на наприятна мириз-
ма. За да се подобри вентилацията 
на кожата, някои производители на 
спортни дрехи допълнително доба-
вят в тъканите специални транспор-
тиращи течностите влакна, които 
отвеждат потта далече от тялото.

„Който силно се поти, се нуждае 
от изотонични напитки”
С потта организмът губи не само 
течности, но и някои минерали като 
натрий и калий. Но те не могат 
да бъдат набавени веднага с една 
напитка. „При натоварвания до 1 час 
е съвсем достатъчно да се пие само 
вода, тъй като тя се усвоява от орга-
низма най-бързо” – обяснява проф. 
Брауман. Изотоничните напитки – 
според Немското дружество по хра-
нене – са подходящи единствено за 
трениращи продължително и с висок 
интензитет спортисти. Тъй като кон-
центрацията на минерални вещства 
и соли е аналогична на тази в кръв-
та, огрганизмът трябва да е в със-
тояние да ги усвои особено бързо. 
Оптимални за атлетите-аматьори 
биха били разредените с минерал-
на вода плодови сокове, например 
микс от ябълков сок и вода в съот-
ношение от 1:3 до 1:1.

Салвия пастили  
и бонбони с витамин С

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

  Имат антибактериално, противогъбично, 
противовирусно и адстрингиращо действие

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

 Подходящи са и за диабетици

литър на час. Това са максимални-
те количества за всеки вид интензи-
вен спорт - храносмилателната сис-
тема може да преработва максимум 
по 1 литър вода на час. Приемането 
на по-голямо количество течности 
води до „промиване” на важни мине-
рали от организма. Ако тренировъч-
ното темпо е по-ниско, количествата 
течност съответно също трябва да 
бъдат по-малки.

„Който не се поти, е в по-добра 
физическа форма”
Точно обратното: Колкото по-трени-
ран е човек, толкова повече се поти 
и най-често е в отлична физичес-
ка форма. „Редовните тренировки 
водят между другото до това, тяло-
то да не загрява прекалено много” 
– казва експертът, проф. д-р Инго 
Фробоесе, завеждащ Центъра за 
здраве във Висшата спортна акаде-
мия в Кьолн: „Това е от голямо зна-
чение, тъй като повишената топли-
на намалява дееспособността на 
органите. За да не се случва подоб-
но нещо, човек може да тренира 
терморегулацията на организма си 
посредством регулярен спорт. При 
по-бързото и по-обилно производ-
ство на пот, охлаждането на тяло-
то посредством изпаряването й 
настъпва по-рано. А това означава, 
че тренираният спортист започва да 
се поти по-рано от нетренирания.”

„При плуване човек не се поти”
Нищо подобно, просто във водата 
потенето не се вижда и не се усеща 
от плуващия.  Но плувците действи-
телно губят по-малко пот от другите 
спортисти. Причината за това се крие 
в по-високата топлопроводимост на 
водата в сравнение с тази на възду-
ха. Например вода с температура 27 
градуса  отнема повече топлина на 
тялото, отколкото въздух със същата 
температура. Изследванията показ-
ват, че тренираните плувци губят 
около 300 мл течности на час. За 
сравнение тренираните спортисти на 
земни спортове при интензивна тре-
нировка и горещо време губят до 3 
литра на час.

„След спорт трябва да  
се вземе студен душ”
В никакъв случай не трябва да 
е ледено студен. Студът затваря 
порите, а топлината може силно 
да ги отвори. За да бъде насочен 
организмът към балансиране на 
студеното дразнене, първо трябва 
да бъде добре загрят. Едва тогава 
човек започва да се чувства добре 
в кожата си. Затова след спорт 
е най-добре да взимате душ със 
средно топла към хладка вода.

„Потенето пречиства тялото”
„При обмяната на веществата в орга-
низма се образуват отпадни вещес-
тва, които обикновено се извеждат 
от тялото посредством лимфата” – 
обяснява спортният медик д-р Инго 
Фробоесе.”При нетренираните хора в 
тъканите се отлагат остатъци от тези 
вещества. Затова когато те започнат 
да се потят, започват да се отделят 
например карбамид и млечна кисе-
лина. Който се занимава редовно със 
спорт, има по-добре функционираща 
лимфна система и по-малко отпадни 
продукти в тъканите – потта му следо-
вателно е по-бистра и по-чиста.”

„При топъл влажен въздух  
потича още повече пот”
Това не е съвсем невярно, но кли-
матичната инсталация на тялото не 
функционира толкова добре. „При 
висока влажност на въздуха потта се 
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Боси по тревата
Стискат ви обувките? Тогава опи-
тайте без тях! Който ходи бос, акти-
вира всички мускули на краката, сти-
мулира имуннта система и се пред-
пазва от разширени вени и cпарва-
не. Пуснати на свобода, стъпалата 
най-после могат да се движат пра-
вилно – особено полезно за жените, 
които често се движат на високи ток-
чета. Обществото на привърженици-
те на ходенето на босо (Society for 
Barefoot Living) всеки ден попълват 
уебсайта си с нови познания за бла-
готворното действие на „свободни-
те стъпъла” върху организма. Вече 
има и научни потвърждения за това 
- американският изследовател Джон 
Фишер от Орегонския изследова-

РАЗХОДКИТЕ КАТО ТЕРАПИЯ
Човек не трябва нито да е трениран спортист, нито кой знае колко надъхан природолюби-
тел, за да може да се наслади на разходките и на ползотворното влияние, което те оказват 
върху духа и тялото: освобождават от стрес, изострят възприятията и подобряват кондици-
ята, но също стимулират органичните функции, поддържат здравето, тонуса и психическия 
баланс.  Как да разнообразите стандартното обикаляне по магазините и как да направите 
по-пълноценна двигателната си активност прочетете в следващата статия.

телски институт в поредица от сту-
дии доказва здравословния ефект 
на ходенето на босо.
Съвет: Ходенето на босо по поле-
то или в гората стимулира кръво-
обращението и масажира стъпала-
та. Стъпването по пясък осигуря-
ва интензивна тренировка на муску-
латурата на краката и първокласен 
пийлинг на стъпалата.

Скъпа, искаш ли да 
дойдеш с мен?
Щастие е да вървиш ръка за ръка 
с любимия – няма значение накъде, 
няма значение колко дълго. Дори не 
е необходимо да говорите, а само 
да се наслаждавате – на гледката, 
на момента, един на друг. Сетивните 
възприятия и чувствата са тясно 

свързани. Около 25 000 косъмче-
та и милиони кожни сензори усе-
щат вятъра, топлината, слънцето и 
близостта. Близо 20 милиона обо-
нятелни клетки различават около 10 
000 ароматни вещества. С над 120 
милиона светочувствителни клетки 
очите ви възприемат многообрази-
ето от цветови нюанси около вас. 
Сърцето ви бие по-бързо, краката ви 
носят с неподозирана лекота – крач-
ка след крачка организмът освобож-
дава нова порция хормони на щас-
тието (ендорфини).
Съвет: Когато планирате романтич-
на разходка, избягвайте многолюд-
ните тълпи и шумните трасета. Те 
със сигурност ще отвлекат внима-
нието ви един от друт, ще прето-
варят сетивата ви и ще отнемат 
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част от удоволствието и интимност-
та. Независимо дали сред природа-
та, в парка или на плажа: уединение 
е това, което ви е необходимо – не 
само за целувки, но и за съпреживя-
ване на момента. 

Зелена пътека  
за тялото и душата
Как мирише риганът? Къде нощу-
ват полските мишки? Откъде изви-
ра горската рекичка? Това тинтява 
ли е? Светът около вас е неизчер-
паем източник на любопитни въпро-
си и отговори. Който обича екопъ-
теките и туристическите планински 
маршрути се научава да се движи 
с открити сетива сред природата - 
да се вглежада в причудливото мно-
гообразие на форми и биологич-
ни видове, да се вслушва в песни-
те на птиците, да забелязва геоло-
гичните образувания и сигналите 
за промените на времето, да раз-
познава лечебните билки и следи-
те на животните. Ефектите за орга-
низма са феноменални: разходки-
те сред природата не само редуци-
рат стреса, те възстановяват психи-
ческия баланс, подобряват съня и 
повишават мисловните способнос- 
ти. Равномерното движение стиму-
лира изграждането на нови мозъчни 
клетки. 3000 крачки всеки ден пре-
поръчва на германците Немското 
министерство на здравеопазването.
Съвет: Не е задължително любо-
питството и опознаването на света 
да приключи с детската възраст. То 
може да ви радва, удивлява и стиму-
лира до дълбока старост. Връзката с 
природата обогатява и уравновеся-
ва, затова не пропускайте възмож-
ността да се зареждате със сила, 
енергия и позитивизъм от разходки-
те „на зелено”.

Градските разходки  
като социална изява, 
наслада и познание
Отиването на разходка произхож-
да от аристократичните обиколки 
на бароковите паркове. След това 
на мода идват първите градски раз-
ходки: издънки на благородничес-
ки френски фамилии дефилират 
по парижките булеварди под ръка 
с дамите на сърцето си, горди да 
демонстрират изтънченото си облек-
ло и маниери. Шляенето в парко-

ве и горички на дами под 19 годи-
ни без по-възрастен придружител 
обаче противоречало на общопри-
етите норми – считало се за небла-
гопристойно поведение и хвърляло 
сянка върху почтеността на девойка-
та. В днешно време няма възрасто-
ви, полови или кастови ограничения 
за градските разходки. На „стъргало-
то” е пълно с млади хора, които полу-
чават възможност да се социали-
зират в движение – извън интернет 
и задимените салони на кафенетата.
Съвет: Когато сте в непознат град, 
не правете само автобусна обикол-
ка, а потърсете туристическо бюро, 
което предлага и пешеходни турове. 
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Така вашите културни инетереси ще 
бъдат задоволени много по-пълно 
– ще можете отблизо да се насла-
дите на архитектурните, скулптур-
ни и художествени ортнаменти, да 
усетите от атмосферата на града и 
неусетно да си направите чудесно 
физическо упражнение.

На верижка след кучето
И да не искате, трябва да вървите. 
За притежателите на кучета думата 
разходка е в ежедневна употреба. 
Ако е студено или дъждовно оби-
калянето на парка и прескачането 
на локвите не е от най-приятните 
изживявания. Независимо от това 

връща психическия баланс, избис-
тря мислите и подобрява качество-
то на живот.
Съвет:  Не само дзен-будиските прак-
тики разтоварват съзнанието – и най-
обикновена разходка е в състояние 
да отслаби натрупаното напрежение, 
стига да успеете да насочите внима-
нието си към света навън, а да не го 
оставяте затворено в капана на еже-
дневните си мислите. Затова не игно-
рирайте милионите стимули, които 
атакуват сетивата ви по време на раз-
ходка – звукови, светлинни, мирисни, 
осезателни. Ще се изненадате колко 
малко всъщност ви е необходимо, за 
да се почувствате добре.

разходките в компанията на „най-
добрия приятел” си заслужава неу-
добствата: поради необходимостта 
често да следват устрема на чети-
риногите си любимци собственици-
те на кучета са по-закалени и живе-
ят по-здравословно.
Съвет: Кучетата обичат движение-
то на открито, динамиката и игрите. 
Включването в „кучешкия ритъм” на 
живот доставя удоволствие не само 
на вашия любимец, то донася полза 
и на вас – разтоварва ви от стрес, 
доставя радост и натоварва муску-
лите ви.

Всяка крачка  
избистря мислите 
Над 60 000 мисли преминават за 
един ден през главата ви. Много 
от тях, без дори да ги искате. 
Медитацията помага да прочистите 
главата си от ненужното. Но да седи-
те постоянно в поза лотос може да 
ви дойде в повече. Алтернативата е 
– медитация в крачка. Пътят към 
самия себе си минава през това да 
видиш и осъзнаеш какво се случва 
в теб и около теб. Будистките дзен-
монаси практикуват т.нар. кинхин – 
своеборазно наблюдение над самия 
себе си: какъв е звукът на стъпки-
те ви, как се движи пода под вас, в 
какъв ритъм вървите? Който въве-
де регулярно кинхина в ежедневие-
то си, се научава да се оттърсва от 
негативнте чувства и да се концен-
трира върху конструктивното и пози-
тивното. В крайна сметка това въз-

Шопинг и тракане  
на токчета
Шопинг? Шопинг! Жените с удо-
волствие опознават града по време 
на шопинг – при това често пъти на 
високи токчета, без да усещат умора! 
Ходенето на високи токове доскоро 
се считаше за ултра нездравослов-
но. Но ето че изследванията на 
италианския уролог Мария Черуто 
показват друго: който регулярно се 
движи на високи токчета, тренира 
мускулатурата на тазовото дъно, 
която е особено важна за воде-
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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

нето на пълноценен полов живот 
и осигурява ефективна превенция 
на инконтинецията в по-напреднала 
възраст. С височината на обувките 
разбира се не бива да се прекаля-

ва – изследователката препоръчва 
токове от 5 до 7 сантиметра. 
Съвет: Освен здравата мускулату-
ра на тазовото дъно високите токове 
правят походката по-стегната и дър-
жат тялото изправено. От голямо 
значение е обаче обувките да бъдат 
удобни, да не притискат пръстите и 
извивката на подметката да позво-
лява равномерно разпределяне на 
тежестта на тялото върху обувката 
– така могат да се избегнат негати-
вите за опорно двигателния апарат 
и кръвоносната система.

И умни, и слаби 

Знете ли, че е по-добре преди храене да направите 
една обиколка на квартала? Числа и факти за и около 
разходките:
  Физическата активност тренира мозъка. Който регулярно се 

движи по 45 минути 3 пъти  седмично значително повиша-
ва своята наблюдателност, както и способностите си за кон-
центрация и възприемане.

  Ходенето пеша помага при никотинова зависимост. Едно 
изследване на британския университет Екзитър твърди, че 
5-минутна бърза разходка намалява симптомите на прето-
варване като стрес и липса на концентрация.

  Разходките за добро храносмилане трябва да се правят 
преди хранене. Според британски учени който върви 90 
минути, предотвратява резките повишавания на кръвните 
стойности и подобрява кръвоснабдяването си за 24 часа.

  Ирландси учени пък открили, че само 30-минутни разходки 
3 пъти на седмица понижават кръвното налягане на нетре-
нираните и намаляват обиколката на корема им.

  Бавното ходене изгаря 5, бързото 7, а тичането 9 калории 
на минута.

  30 мускули се движат при ходенето пеша. В движението 
взимат участие също 26 кости, 51 ставни повърхности и 28 
ставни капсули.

  Един мениджър изминава около 3000 крачки на ден, един 
продавач около 5000, а една домакиня с деца около 13 000.

  С около 10% се е повишила скоростта на пешеходците за 
последните 10 години.

  11 секунди са необходими на един европеец от Берлин, 
Копенхаген или Мадрит за изминаването на 18 метра. За 
около 31,6 секунди изминава същото разстояние един 
африканец от Малави.

  Жените привличат мъже-
те с котешка походка: 
малки стъпки и люле-
ене на ханша. Мъжете 
обратното се опитват да 
привлекат вниманието 
на другия пол с поход-
ка тип Джон Уейн – с 
широки крачки и вдърве-
но тяло.
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КРАСОТАТА Е 
И ВЪПРОС НА ЗНАНИЕ (част 1)

Край на грешките при ежедневната грижа за кожата,  
ноктите и косата. Край на безкрайните опити със 
скъпа козметика и празните обещания. Ако разпо-
лагате с ноу-хау можете сами да откриете от какво 
кожата и косата ви се влияят добре. Единдствено 
ако станете експерт по красота обаче, ще успеете 
да разбиете козметичния код и да се ориентирате в 
морето от предложения, обещания и провали.

Купуването на нов крем е като уре-
дена среща с непознат: независимо 
от предубежденията и досегашния 
опит се надявате да откриете любо-
вта на живота си. Реалността обаче 
твърде често се разминава с мечти-
те. Защо става така? За любовта ще 
е трудно да ви дадем отговор, но що 
се отнася до козметиката, изследва-

нията недвусмислено показват: над 
60% от кожните проблеми не са зла 
участ, а си ги причинявате сами!  
Те не са вродена даденост, а са 
придобити вследствие на неправил-
но почистване или грижа за кожата 
и косата. Предразположението към 
акне, обриви, екземи, суха кожа или 
мазна коса имат, разбира се, и гене-
тични компоненти. Доколко обаче ще 
бъде засилено това предразположе-
ние или поддържано в минимални 
граници, също зависи от това към 
каква козметика се насочва човек 
и как я използва. За да разберете 
какво правите неправилно и защо 
определен козметичен продукт не 
ви действа така, както би следва-
ло, трябва добре да познаване спе-
цифичните си нужди и това, което 
реално се предлага на козметичния 

пазар. Така ще можете да си оси-
гурите грижа, която да отговаря на 
вашите индивидуални нужди и успо-
редно с това да подпомогне, а не да 
влоши специфичните ви проблеми. 

Едни обтегнати отношения:
СУХА КОЖА
Едва 14 % от младите европей-
ки имат по природа суха и напука-
на кожа – най-вече поради факта, 
че кожата им не съдържа достатъч-
но урея, която като магнит привли-
ча и свързва водата в роговия слой.  
С напредване на възрастта са засег-
нати все повече жени, тъй като  
производството на мазнини нама-
лява, а изтънелите съединителни 
тъкани вече не могат да склади-
рат достатъчно влага. С пробле-
ма обаче се сблъскват и много по-
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млади жени – опъната кожа, която е 
сякаш с един номер по-малка. А гри-
жите, които полагат за нея не пома-
гат особено. Защо?
ДЯВОЛСКИ КРЪГ Вие мажете и 
мажете с крем, но независимо от 
това чувствате кожата си все по-
суха. Това може да се дължи на 
високото съдържание на парафин 
в крема. В повечето случаи синте-
тичното, извличано от нефт вещес- 
тво, образува филм върху кожа-
та, който я предпазва от загуба на 
течности. Ако съдържанието му в 
крема е високо, под този задър-
жащ слой започва да се събира 
пот. Последицата е, че роговият 
слой на кожата набъбва и в край-
на сметка се изсушава. Затова, ако 
имате подобен проблем, е добре да 
избягвате кремовете с “Paraffinum 
Liquidum”. 
МАЗНИНИ ИЛИ ВЛАГА? Установено 
е, че за да остане колкото е въз-
можно по-дълго млада и красива, 

може да стимулира секрецията на 
мастните жлези на скалпа. Затова 
опитайте постепенно да разредите 
измиванията – на всеки втори или 
трети ден и отмивайте почистващия 
препарат с хладка вода.
СМЯНА НА ПРЕПАРАТИТЕ За да 
може косата красиво да заблести 
след измиване, много от шампо-
аните са обогатени с омазняващи 
съставки. При препаратите срещу 
мазна коса, разбира се, е точно 
обратното – вместо мазнини про-
изводителите включват силикон, 
който покрива косата със свето-
рефлектиращ слой, без допълни-
телно да я омазнява. При често 
използване на продукта обаче могат 
да започнат да се отлагат остатъци, 
които изглеждат точно като мазнини. 
Срещу това можете да приложите 
следния трик: на всяко трето изми-
ване ползвайте шампоан за тънка 
коса. Съдържанието на силикон в 
него обикновено е по-малко и това 

на сухата кожа са необходими и 
двете. Подобен микс се предлага 
от почти всеки крем, но съотноше-
нието на смесването им е различ-
но. Ако кремът, който използвате, не 
показва задоволителни резултати, 
е възможно пропорциията омазня-
ване-хидратация да не отговаря на 
вашите индивидуални потребнос- 
ти. Ако кожата ви е опъната, сърби 
и лесно образува бръчки, се нуждае 
от крем с повече овлажняващи със-
тавки. Ако пък по нея се наблюдават 
лющещи се повърхности и зачервя-
вания, е добре да използвате кре-
мове с по-високо съдържание на 
мазнини, за да могат кожните клет-
ки отново да се споят и да образу-
ват единен защитен слой.
ЩАДЯЩО ПОЧИСТВАНЕ 30% от 
европейките все още почистват 
лицето си със сапун. Вие също? В 
такъв случай няма защо да се чуди-
те на сухата кожа. За да не бъдът 
отмивани и без това оскъдните 
резерви от мазнини от повърхност-
ния слой на кожата, е най-добре да 
бъде използвано тоалетно мляко 
или душ-олио. В такъв случай мие-
нето с чиста вода от време на време 
не би нанесло никаква вреда.

МАЗНА КОСА:
Това спира излишъка
По принцип усърдието е хубаво 
нещо. Но не и когато става въпрос 
за мастните жлези по кожата на 
главата! Коса, която само няколко 

часа след измиването, се слепва и 
пада надолу, изглежда неподдър-
жана и постоянно понижава само-
чувствието. За съжаление шампо-
аните срещу мазна коса често пъти 
задълбочават проблема, вместо да 
го разрешат.
МИЕНЕТО НЕ ПОМАГА Как да 
поддържате косата си красива? 
Статистически погледнато за целта 
са необходими около 150 измива-
ния годишно. Поне толкова често 
мият косите си европейците. А при 
бързо омазняване – дори повече. 
Защото на никой не му е прият-
но да се движи със слепени кичу-
ри. Именно това обаче е първата 
грешка при грижа за косата. Който 
третира кожата на главата си твър-
де често с шампоан и гореща вода, 

Синя серия
Грижа за суха и чувствителна кожа

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

Нахткерцен крем за лице
Специално разработена формула  
за лице с чисто масло от Нахткерце, 
камелия, бадем и авокадо. 
Предпазва кожата от изсушаване  
и я прави нежна и гладка. 
Формулата разглезва кожата  
с урея – една натурална  
хидратираща субстанция.
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то, което и при честото миене с горе-
ща вода. Мастните жлези биват раз-
дразнени и реагират с допълнител-
на секреция срещу мнимото изсуша-
ване. Ако проблемът при вас се вло-
шава от тенсидите, можете да опи-
тате с био-шампоани. Те съдържат 
само натурални тенсиди, извличани 
от захари или кокосово масло.

ПЪПКИ?
Така ще изясните случая
Пъпките изчезват след преминава-
не на тийнейджърската възраст? Би 
трябвало. От грозните кожни възпа-
ления обаче страдат и много въз-
растни. Това може да се дължи 
на увеличеното количество хормо-
ни като мъжкия андроген или корти-
зол, които повишават производство-
то на мазнини. Също наследствено 
обусловеното удебеляване на рого-
вия слой, в който мастните натруп-
вания по-лесно се задържат, може 
да изиграе определана роля. Но ако 
при всекидневното мазане с крем 
се заобикалят възпалените участъ-
ци, не би следвало да има много 
пъпки. Ето кои са най-честите греш-
ки при използването на козметич-
ни средства:
ПАК ОНЕЗИ ДНИ! Ако пъпките ви 
се появяват винаги около менстру-
алния цикъл, проблемът се дължи, 
разбира се, на хормоните. Но не 
само! Ако нагодите грижата за кожата 
си към променения хормонален ста-
тус, имате добри шансове при след-

позволява отмиването на остатъци-
те (за разпознаване – наличие на 
„Dimethicone”).
РАЗТВАРЯНЕ НА МАЗНИНИТЕ 
Мазнините не могат да бъдат отми-
ти с вода. В това най-вероятно сте 
се убедили сами, ако сте правили 
опит да отмиете петното от сала-
та върху блузата си. За да бъдат 
отстранени излишните мазнини, 
човек се нуждае от активни почис-
тващи сдубстанции, наричани „тен-

ващия цикъл да запазите лицето си 
чисто и гладко. Тъй като женски-
те хормони естроген и прогестерон 
повлияват производството на мазни-
ни в организма, кожата в тези дни е 
по-мазна от обикновено. Затова тре-
тирането с обичайните козметични 
продукти често пъти й идва в пове-
че и тя реагира с възпаления. Най-
простият начин да се противодей- 
ства на това е в седмицата преди 
цикъла да забравите за вечерния 
крем. Или пък да го замените с някой 
много лек хидратиращ продукт.
СЛУЧАИТЕ НА ЗАДРЪСТВАНЕ  
Сега „биото” е на мода и синтетични-
те козметични съставки като силико-
на минават в немилост. Като негова 
растителна алтернатива голяма част 
от производителите използват индус-
триално отглеждания биозамести-
тел, наричан „Isopropyl Palmitate”. 

Поради факта че тази базисна суб-
станция няма толкова високо маст-
но съдържание като маслата, тя не 
позволява пренасищане на кожата. И 
това е още по-важно при мазна кожа. 
На практика обаче се получава точно 
обратното, тъй като заместителят се 
усвоява от кожата само частично, а 
остатъкът образува предпазен слой 
върху нея. В резултат на това излиш-
ните мазнини по-трудно изтичат навън 
и се образуват пъпки. Затова е добре 
да внимавате „Isopropyl Palmitate” да 
не стои в първата третина на изброе-
ните съставки.
ПРЕКОМЕРНО ПОДПЛАТЯВАНЕ  
Появяването на първите бръчки е 
достатъчно неприятно събитие. При 
някои жени обаче то е свързано и с 
ударна вълна от пъпки! Причина за 
това може да бъде посягането към 
неподходящ крем против бръчки. 
Тъй като тези продукти са разрабо-
тени предимно за зряла кожа, която 
по принцип е по-суха от младата, 
базисната й основа обичайно е обо-
гатена с повече мазнини. При една 
по-мазна кожа обаче първите бръч-
ки се образуват преди всичко вслед-
ствие на недостиг на влага и допъл-
нителните порции мазнини стиму-
лират задържането им и образува-
нето на пъпки. В този случай ще е 
по-добре да се насочите към анти-
ейджинг продукт, чиято базисна кон-
систенция е по-течна – на опаков-
ката можете да го разпознаете като 
„Fluid”, “Gel” или “Lotion”.

Край на притеснението  
от проблемната кожа

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

Нахткерцен лосион за тяло
С добавката на урея се увеличава 

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

сухата раздразнена кожа.

сиди”. Специализираните шампо-
ани за мазна коса съдържат често-
то пъти по-голямо количество тенси-
ди от обикновено, за да могат дей-
ствително да се справят с мастна-
та криза по главата. При чувствител-
на кожа на главата се случва също-



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 след 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


