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Основните колебания във връзка с 
противогрипните ваксини идват от 
това, че те наистина повишават про-
изводството на антитела, но един-
ствено срещу един до няколко опре-
делени специфични вирусни щама. 
Ваксините обаче не стимулират имун-
ните сили на организма като цяло. 
Защитните мерки при натуралната 
превенция обратното - не предпазват 
от конкретен вид вируси, но активи-
зират имунната система и подсилват 
целия организъм, ограничавайки дос-
тъпа на всякакъв вид болестотворни 
микроорганизми.

Грипът не винаги е грип
Простудата често пъти бива бъркана 
с грипа, преди всичко поради близост-
та на проявяващите се болестни симп-
томи. Простудните заболявания, пре-
дизвикани от рино- или адено-виру-
си, от които са познати над 100 раз-
новидности, се развиват предимно в 
носа (хрема) или в гърлото (дрезга-
вост). Най-често те протичат безобид-
но и оплакванията рядко продължа-
ват повече от седмица. Освен това се 

Всяка зима от грип боледуват стотици хиляди хора. За да не бъдете поставени в шах 
и мат от агресивните вируси, е добре да вземете профилактични мерки, особено при 
наличието на появилия се нов щам на свински грип. Това може да бъде успешно 
направено и с безвредни натурални средства, уверяват специалистите.

Простудните заболявания са особено 
разпространени през есенно-зимния 
сезон, когато тялото работи с нама-
лен капацитет и се намира в състо-
яние на своеобразен „зимен сън”. 
Много от функциите се забавят, кръ-
вообращението не е толкова бързо, 
ние по-лесно мръзнем и по-бързо се 
уморяваме. Нищо чудно, че вирусите 
и бактериите намират лесен достъп и 
благоприятна среда за размножаване 
в отслабналия организъм. 
Затова от особена важност е да под-
силите имунната си система. Един 
от първите, който доказва ефектив-
ното действие на естествената защи-

ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА 
СРЕЩУ ГРИП

та срещу грип, е известният швей-
царски пастор-билкар Йохан Кюнцле 
(1857-1945). Когато през 1918 година 
из цяла Европа вилнее пандемията, 
известна като „испански грип”,  взела 
над 20 милиона жертви в световен 
мащаб, енорийският свещеник пропо-
вядва не само божието слово от амво-
на на църквата във Вангс. Той напът-
ства паството си също да приема все-
кидневно специално приготвен билков 
чай, който раздава по време на недел-
ната служба. Резултатът от това пре-
вантивно натурално лечение се ока-
зал поразителен. Докато във всички 
швейцарски села едва смогвали да 

погребват жертвите, Вангс останал „по 
чудо” незасегнат от епидемията.

Ваксина: да или не?
В нашия напрегнат забързан свят не 
са много работещите, които могат 
спокойно да си позволят да прека-
рат 1 седмица в леглото, както съвет-
ват специалистите. Някои от големи-
те компании предоставят безплатни 
ваксини и дори принуждават работ-
ниците си да се имунизират срещу 
грип, за да бъдат ограничени отсъс- 
твията и загубите.
Ваксината срещу грип обаче не гаран-
тира 100% защита. Голямата измен-
чивост на грипните вируси води до 
това, всяка година да бъдат разработ-
вани нови ваксини (вж. карето), чието 
действие е валидно само за един 
сезон. Стандартната ваксина съдържа 
защита срещу 3 щама (2 от група А и 
1 от група В). Но дори когато организ- 
мът е изработил защита срещу опре-
делен вирусен щам, това не означа-
ва, че тя е валидна срещу новопоя-
вили се или други видове от съща-
та фамилия.

Защо грипната ваксина 
не дава 100% защита?
Болестта „инфлуенца” (от лат. influere - про-
мъквам се, прониквам) е описана още 400 
години пр.Хр. от Хипократ. Специфичният 
причинител на грипа (от фр. gripper – втвър-
дявам се) обаче – вирусът е открит едва през 
1933 година от англичанина Уилсън Смит. 
След откриването на болестотворния причи-
нител се смятало, че той лесно може да бъде 
победен с ваксина. Много скоро се оказало, 
че съществуват множество грипни вируси (до 
днес са известни над 300 различни вирусни 
щама, разделени в групи А, В и С), които от 
година на година се променят, т.е. мутират. 
Срещаният през миналата година вирус сле-
дователно може да не бъде в същата форма през следващата. Едва когато важни 
нюанси на вируса се променят, се понижава защитното действие на съответна-
та ваксина. Това означава, че при разработването на ваксина, вирусите трябва да 
бъдат непрекъснато следени за мутации. 
Новите вирусни щамове се документират от Световната Здравна Организация 
(WHO), особено ако са с пандемичен потенциал - например „азиатският” грип 
през 1957 година, „хонгконгският” през 1968, „птичият” грип през 2006 или 
„свинският” грип през 2009 година.
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Ето защо е особено важно температу-
рата да не бъде потискана с темпера-
туропонижаващи средства.
Хремата и кашлицата са също важни 
защитни механизми при инфекция на 
горните дихателни пътища: грипни-
те и простудните вируси предизвик-
ват възпалителни процеси в лигави-
ците. Ако са засегнати носните кухи-
ни или бронхите, лигавиците произ-
веждат почвече секрети, посредством 
които вирусите или бактериите биват 
изхвърляни навън. Течащият нос и 
кашлицата подпомагат този процес 
на прочистване на организма от неже-
лани нашественици. 
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“Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, 
вход 4; Тел.: 02/ 979-12-19, apteka@bgnet.bg
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срещат много по-често от същинския 
грип, причинен от инфлуенца-вируси.
Типично за грипа е, че той се разви-
ва по-бързо и по-бурно, макар симп-
томите да са много подобни на про-
студните. Вечер човек си ляга здрав, 
а на сутринта се чувства като смазан 
– крайно изтощен и отпаднал. Тази 
внезапна проява на болестта е свър-
зана също с рязко покачване на тем-
пературата, чиито стойности са по-
високи от тези при простуда (стига 
до 39оС и нагоре), мръзнене и трес-
ка. Наблюдават се също хрема, каш-
лица, силни мускулни болки, главобо-
лие и болки в гърлото.

Подобно на простудата инфлуенца-
та се предава по въздушно-капков път 
при духане на носа, говорене и кашля-
не. Когато киха, един болен разпрос-
транява заразени капки със скорост 
до 160 км/ч, разпръсквайки вируси 
на 10-15 метра пред себе си (напри-
мер, по продължение на цял автобус). 
При това обаче се заразяват не всич-
ки, а само тези, чиито защитни сили 
не успяват да противостоят на атаки-
те. Хората със силна имунна система 
обикновено успяват да се предпазят 
от вирусите, които през есенно-зимния 
сезон дебнат отвсякъде.

Как организмът се пази  
от вирусите
Една от първите защитни реакции 
на тялото срещу грипните вируси е 
високата температура. Тя представ-
лява прецизен естествен механи-
зъм на човешкото тяло срещу болес-
тотворни причинители, при който то 
бързо и точно настройва вътрешния 
си термостат, за да се защити от 
инвазията и унищожи нападатели-
те. Допълнително топлината стиму-
лира активността на имуннта систе-
ма и отваря порите на кожата, за да 
се прочисти при потенето от токсини. 

В този смисъл високата температу-
ра, хремата, кашлицата и потенето 
не са болест сами по себе си, а силна 
реакция на организма, опитващ се да 
се справи с болестта и да се освобо-
ди от болестотворните причинители и 
увеличеното количество токсини. Ако 
се опитваме да изключим тези защит-
ни механизми, било чрез капки за нос 
или кодеинов сироп, потискащ центъ-
ра на кашлицата в мозъка, темпера-
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туропонижаващи средства или анти-
биотици (които между другото дей-
стват само на бактерии, а не на виру-
си), пречим на имуннта система и 
допълнително отслабваме организма 
с обременяващи субстанции.
Разумно е да позволим на тези защит-
ни реакции да функционират, без да 
им пречим. Те трябва да бъдат облек-
чавани, само когато се проявяват про-
дължително време или ако засегнати-
ят е обременен от други тежки забо-
лявания (сърдечносъдови болести, 
астма, диабет, синузит и пр.). Добре 
е да потърсите лекарска помощ при 
продължителна висока температура 
или такава над 39,5оС, при твърде 
ускорен пулс или смущения в сър-
дечния ритъм. Също при грип с тежка 
кашлица, болки в гърдите или недос-
тиг на въздух (опасност от бронхо-
пневмония), както и при силно главо-
болие, придружено с повръщане, све-
точувствителност и вратна ригидност 
(вдървяване – опасност от менингит) 
е задължинелно да потърсите лекар-
ска консултация.

Силната имунна система  
е най-добрата защита  
срещу грип
Основната задача при естествената 
превенция е да бъдат подпомогнати 
организма и имунната система така, 
че сами да се справят с атаките на 
болестотворни причинители и инфек-
циите. Тъй като човекът съвсем не е 
безпомощен срещу вирусите, в про-

емат много баластни вещства (зеле, 
моркови, бобови култури, плодове, 
зеленчуци, пълнозърнести продукти). 
Освен че ускоряват храносмилане-
то и предпазват от рак на дебело-
то черво, те могат да се свързват с 
вредните вещества и да ги обезвреж-
дат. Масажите на корема стимулират 
транспортната дейност на червата и 
подсилват техния имунитет.

Защита от вируси със  
силата на растенията
Доскоро се смяташе, че „за всяка 
болест има пораснала билка”, но 
срещу вируси такава няма. Няколко 
изследваня от последнте годи-
ни, между които и това на нем-
ския вирусолог от Мюнхен, проф.  
д-р Анреас Лембке, обаче доказ-
ват, че различни лечебни растения 
спират размножаването на грипни-
те вируси и мобилизират защитни-
те сили на организма. Между тях 
са например маточината, мащерка-
та, евкалиптът, босилекът, кимион-
ът, кориандърът, канелата, карамфи-
лът и пиперът, чиито етерични масла 
съдържат терпени. Приемането на 

чревната флора е нарушен от висо-
ката консумация на месо, мазнини и 
захари, но също от приема на меди-
каменти (особено антибиотици). Това 
се проявява между другото в лош дъх 
от устата, газове, разстройство, запек 
или гъбички в стомашночревния 
тракт. Който иска да проведе ефек-
тивна грипна профилактика, трябва 
преди всичко да се справи с болест-
ните симптоми и да заздрави чревна-
та си флора. В противен случай пред-
приетите профилактични мерки няма 
да донесат очаквания ефект.
За саниране на чревната флора се 
препоръчва приемането на 1 до 2 
супени лъжици ситно нарязано, не-
сготвено кисело зеле преди хране-
не. Размножаването на нежеланите 
бактерии може да бъде спряно и 
посредством всекидневно приемане 
на 3 до 4 с.л. лактоза (от аптеката), 
която не уврежда полезните бакте-
рии. Пиенето на айрян или цвик и 
яденето на натурално кисело мляко 
(без консерванти) подобрява балан-
са на чревната флора. За прочист-
ване на червата е добре да се при-

тивен случай досега да е изчезнал 
като вид. Силата и реактивността на 
имунната система следователно са 
от определящо значение, дали гри-
път ще ви повали и тази зима. Който 
своевременно започне профилакти-
ката, има добри шансове да премине 
здрав през студените месеци на годи-
ната. Есента е оптималното време за 
провеждането й.

Важно: интактна  
чревна флора
Една от най-важните предпоставки за 
активна, ефективно функционираща 
имунна система е постоянното под-
държане на чревната флора интакт-
на. Физиологичните чревни бакте-
рии притежават изявени антивирусни 
свойства, като при това произвеждат 
протеолитични ензими, които спират 
размножаването на болестотворните 
причинители. Допълнително заради 
бактериалната флора чревните стени 
са удебелени, за да не позволят виру-
си, бактерии или микроби да проник-
нат през тях в тялото.
При много от нездравословно хране-
щите се физиологичният баланс на 
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но време в устата, преди да се глът-
нат. Както и при билковия чай лечени-
ето трае 3 до 4 седмици. 

Внимавайте за  
обезпечаването на  
организма с вита-съставки
От самосебе си се разбира, че успеш-
ната грипна профилактика трябва да 
се базира на здравословен начин на 
живот и хранене. Тъй като оптимал-
ното функциониране на имунната сис-
тема е тясно свързано с релаксира-
ното тяло и регулярната доставка на 
витални съставки – витамини, мине-
рали, микроелементи, флавоноиди и 
др. Диетитите отслабват имунната сис-
тема, а гладуването уврежда стома-
ха и червната флора. И напротив - 
пълноценното хранене с много мор-
ски и сурови растителни продукти оси-
гурява стабилна бариера срещу наше- 
ствието на болестотворни микроорга-
низми. От особено значение са съдър-
жащите витамин С продукти (цитру-
сови плодове, манго, киви, бодливо 
дърво, шипки и др.) за стимулирането 
на имунната реактивност. Необходим е 
също така витамин А, тъй като поддър-
жа лигавиците интактни и ги предпазва 
от изсъхване. Ако не сте голям почита-
тел на морковите и млечните продукти, 
можете да проведете лечение с рибено 
масло (2 пъти на ден по 1 капсула след 
ядене). Цинкът активизира имунната 
система (съдържа се в морските дели-
катеси, пшеничните зародиши, бире-
ната мая, месото, черния дроб, яйца-
та, тиквените семки). Защита срещу 
вирусни инфекции предлагат също ос-
трите подправки - чесънът, лукът, люти-
те чушки, джинджифилът, ряпата, гор-
чицата и пиперът, които освен своето 
антивирусно и антибактериално дей-
ствие се отразяват благоприятно на 
храносмилането и премахват подува-
нията на корема.

определени билки и подправки с 
високо съдържание на терпени оси-
гурява добра защита срещу вирус-
ни заболявания и има забележите-
лен ефект при дразнеща кашлица, 
като улеснява откашлянето и втечня-
ва секретите. 

Билков чай срещу грип
За предпазване от вирусни инфек-
ции ефективно помага приемането 
на специални билкови чайове. Ето 
рецепта за един от тях, съставките за 
който могат да се набавят от аптека 
или дрогерия: 
l  Корен от горски анасон  

(Pimpinellae radix) 40 г
l  Бабина душица / мащерика  

(Thymi herba) 30 г
l  Листа от самодивски чемшир / 

кошличар (Ilicis folium) 20 г
l  Цвят от лопен / овча опашка 

(Verbasci flores) 10 г
Начин на приготвяне и употреба: 
1 ч.л. от билковата смес се зали-
ва с чаша вряща вода, оставя се да 
се запари за около 5 минути и се 
филтрира. В продължение на 3 до 4 
седмици всеки ден (сутрин и следо-
бед) да се пие по една чаша от чая, 
който по желание може да се под-
слади с мед. 

Капки за резистентност
Със специални хомеопатични тинк-
тури, приготвени от пресни расти-
телни екстракти, може ефективно да 
бъде мобилизирана резистентността 
на организма срещу вирусни инфек-
ции. От аптеката можете да си наба-
вите следните съставки: 
l  Тинктура от мащерка  

(Thymi tinctura) 20 мл
l  Тинктура от островърх жиловлек 

(Plantaginis tinctura) 20 мл
l  Тинктура от ехинацеа  

(Echinaceae tinctura) 40 мл
l  Тинктура от тайгов корен 

(Eleutherococci  tinctura) 20 мл
Начин на приготвяне и употреба: 
3 пъти дневно 15 до 25 капки за въз-
растни (за деца по 1 капка за всяка 
година) да се разтворят в неголя-
мо количество вода и да се приемат 
преди ядене, като се държат извест-

Повече сън, по-малко стрес
Стресът е един от факторите, които 
силно затормозяват имунната систе-
ма - не само защото натоварва нерв-
ната система и организма като цяло, 
но и защото стимулира отделяне-
то на токсини и свободни радика-
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ли. Неутрализирането им натоварва 
имунната система и й пречи да изпъл-
нява защитните си функции спрямо 
външни агресори. Успоредно с това 
психическата обремененост пречи на 
съня, по време на който имунната сис-
тема се възстановява и се образу-
ват нови защитни клетки. Не случайно 
през зимата организмът има по-голя-
ма потребност от сън – поради суро-
вите климатични условия, недости-
га на слънчева светлина и вирусните 
атаки той се нужде по-дълъг период за 
регенерация. Ако искате да се пред-
пазите от заболявания следовател-
но, трябва да се освободите от стреса 
(посредством активни почивки, отпус-
кащи упражнения, положителни емо-
ции) и да осигурите достатъчно дълъг 
и здрав сън на организма си. 

ти, след което се обливат със сту-
дена вода). 
Важно е също така да не живеете в 
претоплени помещения – температу-
рата на жилищните и работните стаи 
не трябва да надвишава 19-20 граду-
са, докато в спалните са достатъч-
ни 15 до 16 градуса (за децата 18-
20 градуса). Затоплянето изсушава 
въздуха, затова е добре да се погри-
жите за овлажняването му (със спе-
циален овлажнител или купа вода 
върху радиатора). Към изпаряваща-
та се вода могат да се добавят по 1-2 
капки евкалиптово или борово масло, 
които допълнително прочистват диха-
телните пътища и предпазват лигави-
ците от изсъхване и податливост към 
инфекции. 
Също разходките на чист въздух и 
слънчевата светлина регулират имун-
ните процеси и увеличават защитния 
потенциал – това показват не само 
научните изследвания, но и статис-
тическите данни, според които хора-
та от южните страни боледуват много 
по-рядко от грип от живеещите на 
север, дори временно да са поставе-
ни в равни условия и еднакъв риск от 
заразяване. Карането на ски, разход-
ките в планината, правенето на сне-
жен човек или замерването със снеж-
ни топки закаляват тялото, отпускат 
психиката, подобряват дишането и ви 
зареждат с позитивна енергия, която 
също има имуностимулиращ ефект.

Как да направим  
закаляването ефективно
От съществено значение за пред-
пазването от вирусни инфекции е 
закаляването на организма. Студът, 
острият вятър и влагата го поста-
вят пред огромни изпитания, зато-
ва е важно той да бъде адаптиран 
към разликите между външните тем-
ператури и тези в затоплените поме-
щения. Това може да бъде направе-
но със сутрешни контрастни душове 
– 3 до 5 пъти смяна на обливането с 
топла и студена вода. За подобря-
ване на кръвоснабдяването са под-
ходящи също сухите масажи с четка 
и особено сауната и парната баня, 
които освен закалителен имат също 
пречистващ и мощен имуностимули-
ращ ефект. Който хронично страда 
от студени крака, е добре да прави 
затоплящи бани на краката със сина-
пено брашно (1 до 2 пълни с.л. сина-
пено брашно се добавят към леген 
вода с телесна температура. Краката 
се държат в легена около 15 мину-

Не на последно място: 
хигиената
Хигиената играе много важна роля 
при грипната профилактика. Ръцете 
трябва често пъти да се мият с вода и 
сапун, а когато няма условия за това, 
да се обтриват с дезинфектиращ раз-
твор или с мокри карпички с алкохол-
но съдържание. След употреба тряб-
ва да изхвърляте хартиените кърпи, 
които използвате за почистване на 
секрети или дезинфекция. Отучете 
се да докосвате очите, носа и уста-
та си – заразата се осъществява осо-
бено лесно, ако вирусите попаднат 
в лигавична среда. Избягвайте близ-
ки контакти с хора, които е възможно 
да са болни, и в разгара на грипния 
сезон намалете времето, прекарвано 
на многолюдни места.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ГОРЕЩИ ВЪЛНИ 
СРЕЩУ ВИРУСИ
Високата температура е най-ефективното оръжие 
на организма в борбата с инфекциите. Тя стимули-
ра имунната система към постигането на максимал-
ни успехи, но се нуждае от подкрепа.

Не ни стига течащият нос и непре-
къснатата кашлица, при започване 
на инфекция започва да ни мъчи и 
треска. Ние всячески се опитваме 
да се справим с нея, докато в дей-
ствителност трябва да сме й благо-
дарни. Тъй като високата темпера-
тура е изключително умна защитна 
реакция на организма срещу инфек-
ции, причинени от вируси или бак-
терии: агресивните микроорганизми 
не могат да преживеят горещина-
та. Допълнително треската подсилва 
имунната система, стимулирайки про-
изводството на бели кръвни клетки, и 
отваря широко порите на кожата, за 
да може посредством последвалото 
изпотяване организмът по-лесно да 
се освободи от токсините. 
Обичайно температурата на човешко-
то тяло се движи в границите между 
36,5 и 37 градуса. При стойности над 
37,5оС се говори за „повишена темпе-
ратура”, над 38оС за „треска”, а над 
39оС за „силна треска”. Нивото, до 
което се повишава телесната темпера-
тура, не е случайно. Изследователят 
на температурните промени в организ-
ма, проф. Еуген Цайсбергер от Гисен, 
казва: „То зависи от мястото на инфек-
цията, от вида на белестотворните 
причинители и от бързината на тяхно-
то разпространение в тялото. Особено 

бурно реагира имунната система на 
нови микроорганизми.” При децата 
възпалителните процеси са придру-
жени от много висока и рязко покач-
ваща се температура, тъй като защит-
ните им сили все още са във фаза на 
обучение и не са си изработили меха-
низми срещу непознати болестотвор-
ни причинители. 
Независимо от факта, че високата 
температура е полезна реакция на 
организма, продължителните състо-
яния на треска могат да имат нега-
тивни странични ефекти и да застра-
шат здравето. Познанията относно 
правилното отношение и лечение на 
температурата се промениха през 
последните години. Ето как на база-
та на най-новите изследвания специ-
алистите определят разумните мерки 
срещу треската и стратегиите, които 
по-скоро вредят.

+  Покоят е първата 
задължителна мярка 

Работата на имунната система се 
затормозява при стрес и се облекча-
ва в състояние на покой. Организмът 
се нуждае от спокойствие, за да може 
да мобилизира сили и да противостои 
на инфекцията. Всякакъв вид физи-
ческо или психическо натоварване 
обременява защитните сили и пре-
пятства дейността на имунната сис-
тема. Ето защо най-доброто място за 
пациентите с висока температура си 
остава леглото. 

+  Охлаждане на прасците  
– но правилно!

В сила остава и добре познатото 
домашно средство за сваляне на 
висока температура – охлаждане на 
стъпалата и прасците. Ето как да се 
направи това правилно: две носни 
кърпи се потапят в хладка до леко 
топла (!) вода, изстискват се и се 
увиват около прасците или крака-
та. След 20 минути телесната тем-
пература спада с около 0,5 градуса. 
Процедурата трябва да се повтаря 
многократно през деня. Неправилни 

са охлаждащите процедури с много 
студена вода. Те стесняват кръво-
носните съдове и препятстват отда-
ването на топлина от тялото. Добре 
е да вземете под внимание също, че 
налаганията не бива да се правят, ако 
болният мръзне или в момент, когато 
температурата му се покачва.

+   Бани на краката  
с евкалиптово масло

В началото треската може да бъде 
овладяна и посредством постепен-
но затопляща се баня на краката. 
Водата, в която се потапят крака-
та, първоначално трябва да бъде с 
телесна температура и в следващи-
те 10 минути да се повиши до 39 гра-
дуса чрез постепенно доливане на 
топла вода. Добавката на няколко 

капки етерично масло от евкалиптово 
масло или екстракт от борови връхче-
та допълнително стимулира полезно-
то действие на банята за понижаване 
на температурата и засилване на кръ-
вообращението.

+  Напоени с оцет чорапи 
също донасят облекчение

Едно по-непопулярно, но не по-малко 
изпитано домашно средство са чорапи-
те с оцет. Вълнени три четвърти чора-
пи се потапят в половин литър хладка 
до леко топла вода, в която са добаве-
ни 200 грама ябълков оцет. После се 
изстискват, обуват и болният трябва да 
легне и остане в покой. След 45 до 60 
минути чорапите се събуват. При необ-
ходимост процедурата може да се пов-
тори 3-4 пъти през деня. 
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пациентите с висока температура да 
бъдат охлаждани постепенно и меко. 
Те трябва да лежат, завити с леко 
одеяло, и да поемат хладки течности. 
Помагат също мокрите кърпи на чело-
то и вентилаторът.

–  Не понижавайте  
температурата твърде рано

При висока температура имунна-
та система работи по-ефективно 
и може по-бързо да се справи с 
инфекцията. Освен че унищожава 
болестотворните причинители, трес-
ката стимулира също производство-
то на нови имунни клетки. Ето защо 
този, който посяга към температу-
ропонижаващите средства при не 
много висока температура (напри-
мер 37,5 или 38оС) не дава въз-
можност да се разгърне  лечебни-
ят потенциал на треската и на прак-
тика препятства оздравителния про-
цес. Много лекари съветват темпе-
ратурата да се понижава с табле-
ти, само ако надвиши 39оС. Човек 
е в състояние да понесе и по-висо-
ка температура – при децата не е 
рядкост тя да се качва над 40оС, но 
голямата загуба на енергия осеза-
емо отслабва организма. Затова е 
разумно при много висока темпера-
тура (над 39оС) или продължително 
поддържане на средно висока тем-
пература (над 38,5оС) да се вземат 
мерки за нейното понижаване.

–  Не гладувайте при  
температура

Схващането, че „простудата се леку-
ва с ядене, а температурата с глад” е 
напълно погрешно. Всяко заболяване 
обременява тежко организма и изис-
ква допълнителна доставка на енер-
гия. Нормално е при при треска болни-
ят да няма апетит. Въпреки това той се 
нуждае не само от повече течности, но 
и (също при много висока температу-
ра) от подсилване чрез регулярно пое-
мане на хранителни вещества. Колко 
често и с какво трябва да се храни 
пациентът зависи от неговите предпо-
читания и хранителни навици. Добре 
е да се поема лека, питателна храна и 
да не се преяжда. Но при всички поло-
жения по време на болестно състо-
яние не е редно организмът да бъде 
подлаган на резки промени в количес-
твото на храната.

+  Колкото повече градуси, 
толкова повече течности

Тъй като при треска организмът 
изгубва много течности, на всеки гра-
дус над 37оС човек трябва да изпи-
ва по 0,5 до 1 литър повече вода на 
ден. Пилешкият и телешкият бульони 
допълнително доставят на организ-
ма минерални вещества като натрий 
и магнезий, които се отделят от тяло-
то заедно с потта. Ябълковият сок, 
а също и разтворимите витаминно-
минерални комплекси могат да ком-
пенсират загубата на минерали. 

–  Лечението чрез изпотяване  
е неправилно

По принцип потенето е добър знак. 
Когато инфекцията започне да отшу-
мява, тялото понижава температура-
та си посредством изпотяване, при 
което настъпва охлаждане. От това 
обаче не следва, че в процес на трес-
ка трябва да подтикваме организма 
към потене. Напротив: по този начин 
може да се провокира опасно прегря-
ване. Затова не посягайте към въл-
нените одеяла и чайовете от мали-
ни, цвят от липа или бъз. Правилно е 

Високата температура: 
какво още трябва да знаете
 Симптоми: Умора, слабост, главоболие, сухи, напукани устни, 
липса на апетит, горещина, зачервяване на кожата. При покачване на 
температурата се наблюдава треперене (треска), а при понижаване – 
вълни от изпотяване.

 Измерване: Най-точно е измерването на температурата в уста-
та. При здрав организъм сугрин стойностите й обикновено са 36,5оС. 
Измерванията под езика показват най-ниските стойности: 36,2оС. Още 
по-ниски са те под мишницата: 36,0оС. Тези разлики трябва да се взи-
мат предвид.

 Гърчове: При много висока температура малките деца до 5-годиш-
на възраст могат да получат гърчове. Това може да бъде избегнато с 
поемането на много течности.

 Опасности: При температура над 40оС може да настъпи объркване 
и неадекватност, а над 41оС мозъчни увреждания. Затова при екстрем-
но висока температура потърсете бърза медицинска помощ. 
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ства като ацетилсалицилова кисели-
на или парацетамол могат да помог-
нат. Добре е да не се протака с лече-
нието, защото колкото по-дълго се 
задържа болката, толкова по-силно 
я  усеща засегнатият, дори тя да 
не променя обективно интензитета 
си. Изписваните по рецепта силни 
медикаменти, съдържащи опиати 
или мускулни релаксанти, премахват 
наистина болката, но не и причина-
та. При това действието им е кратко-
трайно и имат силни негативни стра-
нични ефекти.

Винаги оставайте в движение
При болки не е нужно да изпадате в 
паника: „Един опитен интердисцип- 
линарен екип е в състояние да се 
справи с всеки проблем на гърба” – 
уверяват д-р Шунберг и физиотера-
певтът Улф Диков, които от години 
работят заедно. Защото независи-
мо, че здравната система настоява 
да отидете първо на лекар, помощта 
идва на практика от физиотерапевта. 
Най-важното е да останете в движе-
ние, дори когато ви боли. В изострени 
фази също е добре движението да не 
се спира: „Още в началото в домашни 
условия  засегнатият може да напра-
ви някои леки мобилизиращи движе-
ния (например 1, 2, 3 и 6 от показа-

Хората, които се оплакват от болки 
в гърба, се увеличават с всеки изми-
нал ден. При това тези болки не се 
дължат на травми и наранявания, а 
предимно на обездвижване и непра-
вилно натоварване. „75 до 90% от 
болките  в гърба изчезват в рамки-
те на 6 седмици с помощта на маса-
жи, лечебна гимнастика или реха-
билитационно раздвижване” – казва  
д-р Фридрих Шунберг от хамбургска-
та болница Табеа. Според неврохи-
рурга, специализирал в областта на 
гръбначната хирургия, най-лошото, 
което може да се случи, е един лекар 
да каже: „Сега никакво движение!” 
Все още упорито се шири заблудата 
– също и сред лекарите – че гърбът 
трябва да бъде щаден. 

Само не лягайте в леглото!
Гърбът съвсем не се нуждае от щаде-
не – в най-добрия случай почив-
ка може да му се даде в първата 
фаза на болката. Облекчение при 
това могат да донесат съвсем прос-
ти мерки като топла баня, нагрев-
ки с инфрачервена лампа, стиму-
лиращи кръвоснабдяването мазила 
или затоплящи пластири от аптека-
та. Също леките обезболяващи сред-

КРЪСТ НА БОЛКИТЕ В КРЪСТА
24-те прешлени на гръбначния стълб съставят една цялост, 
но всеки един от тях може да донесе болка. Причините се 
дължат не само на лоша стойка, но и на характерните за 
други ставни оплаквания липса на движение, наднорме-
но тегло, прекомерно или неправилно натоварване. Как да 
предотвратите болките и да се справите с наличните про-
блеми прочетете в следващата статия.

Гръбначният стълб държи тялото изпра-
вено, отклонява ударите и предпазва най-
важните нерви в организма
Гръбначният стълб се състои от 33 прешлени. 7-те шийни (цервикал-
ни) прешлени съставят неговата подвижна част. Най-горният 1 прешлен 
(атлас) поддържа главата и е свързан 
с 2 прешлен (аксис) посредством вър-
тяща се става. Проблеми възникват 
най-често мужду прешлени 5, 6 и 7.

12-те гръдни (торакални) прешлени 
по природа са относително неподвиж-
ни. Основанието: На първо място те 
имат поддържаща функция и заедно 
със закрепените за тях ребра осигуря-
ват защита за вътрешните органи.

5-те поясни (лумбални) прешлени 
са най-големите сегменти в гръбнач-
ния стълб. Именно те поемат най-
големите тежести и натоварването на 
тялото. Не е чудно, че тук най-често 
възникват проблеми и увреждания. От 
общо 9 прешлени се състоят кръстна- 
та (сакрална) кост (5 прешлени) и 
опашната кост (4 прешлени), които 
често се бъркат. 
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ните в карето). Ако болката не отшу-
мява трябва да се включат по-силови 
упражнения (4 и 5 от карето)” – съвет-
ва Улф Диков, който освен работата 
си в болницата има и дългогодишен 
опит в частна практика. Ако и тога-
ва не настъпи подобрение, физиоте-
рапевтът открива къде има мускул-
ни напрежения и подпомага отпуска-
нето им.

Променете стойката  
и двигателните си навици
Една от основните причини за болки-
те в гърба е неправилната постановка 
на тялото. Поради факта, че повечето 
хора не вървят изправени, а отпускат 
раменете си, се стига до неправилно 
натоварване и увреждане на гръбнач-
ните прешлени. Напрежението, което 

се създава в гръбначния стълб, може 
да се усети, ако отпуснете напред 
главата си (тежаща около пет кило-
грама) – нещо, което често се случва, 
докато седите на бюрото например. 
Затова първото, за което трябва да 
се погрижите, е да оправите стойка-
та си. „Изправянето зависи от позици-
ята на главата”- категоричен е физи-
отерапевтът. Опитайте да визуали-

зирате следната предства: вие сте 
марионетка и кукловод изтегля тяло-
то ви нагоре с конец, който е прикре-
пен точно в средата на главата – това 
е правилнта стойка, към която трябва 
да се стремите. Ако бъде променено 
естественото за костната структура 
положение на тялото, поддържащата 
мускулатура също започва да се пре-
структурира – някои мускули стават 

Заздравяване на коремната мускулатура
4. Упражнение за страничните коремни мускули:
Легнете по гръб със сгънати крака в коленете. Поставете едната  
ръка зад главата и издърпайте лакътя в посока към противоположното 
коляно. Другата ръка оставете да лежи на пода (по 15 пъти на  
всяка страна).
Цел: Подстилване на страничната коремна мускулатура,  
която поддържа гръбнака.

Подсилване на гърба
5. Класическо упражнение за гърба:
От колянна опора сгъвайте противоположни крак и ръка едни срещу 
други и изпъвайте, докато ръката, кракът и гръбнакът не застанат  
на една линия. Задържайте тялото за известно време и в едното,  
и в другото положение (по 10 пъти на всяка страна).
Цел: Подсилване на страничната гръбна мускулатура  
за оптимална функционалност.

Леко движение на таза
6. Упражнение повдигане на таза:
Легнете по гръб със сгънати крака в коленете и ръце на пода. Стегнете 
и само частично повдигнете таза от пода в посока нагоре и върне-
те обратно, без при това да отлепяте напълно дупето от пода. Едно 
„леко” движение, което не изисква почти никаква сила  (бавно 30 пъти).
Цел: Гръбнакът в лумбалната област внимателно ще  
бъде мобилизиран и освободен.

Няколко упражнения, които могат да помогнат: При оплаквания гърбът трябва внимателно  
да бъде раздвижен, а след това се нуждае от упражнения за подсилване на мускулатурата.

Раздвижване на шийните прешлени
1. Упражнение костенурка (в ляво):
Застанете без напрежение в основен стоеж. Издайте 
брадичката напред, без да движите раменете  
и торса. Върнете брадичката назад до образуване  
на двойна гуша (12-15 пъти).
Цел: мобилизиране на шийните прешлени.

Отпускане на раменете
2. Упражнение „не знам” (в средата):
Застанете без напрежение в основен стоеж с изправен 
гръб и отпуснати колене. На смяна движете раменете 
нагоре и отпускайте надолу (по 10 пъти за всяко рамо).
Цел: Отпускане на раменния пояс.

Мобилизиране на гръдните прешлени
3. Упражнение мелница (в дясно):
Сгънете краката леко в коленете и повдигнете  
ръцете, сгънати под прав ъгъл в лактите така,  
че да образуват една линия с раменете.  
Повдигнете ръцете нагоре и внимателно,  
до границата на болката, въртете наляво  
и надясно (по 10 пъти на всяка страна).
Цел: Поддържане подвижността на гръдните  
прешлени.
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по-силни, за да компенсират непра-
вилното натоварване, а други отслаб-
ват, разтягат се или се скъсяват, както 
става с мускулите в раменния пояс, 
поради увисването на раменете.
Като цяло неправилната стойка и над-
норменото тегло са основните причи-
нители на болките в гърба. Понякога 
обаче се намесват генетични факто-
ри (например предразположение към 
артроза). Нерядко срещани са също 
т.нар. лумбаго и травмите на гръб-
начния стълб. Ето защо превенция-
та е важна, но тя не винаги може да 
гарантира, че няма да възникнат про-
блеми с гърба. 

Когато наистина боли 
Лумбагото представлява своеобра-
зен лъжепредвестник на дисковата 
херния. При това възниква внезапна 
остра болка в поясната (лумбална-
та) област. Засегнатите често пъти не 
могат да се изправят, тъй като цяла-
та им гръбна мускулатура е напрегна-
та. В случая биха могли да помогнат 
всички консервативни мерки: топли-
на, болкоуспокояващи и леко дви-
жение. Не е необходимо веднага да 
тичате на лекар, а само ако не настъ-
пи подобрение след 4-5 дни. 
Хернията на междупрешленния 
диск се случва в 90% от случаите в 
лумбалната област. При това се къса 
външната влакнеста връзка на меж-
дупрешленния диск. Ядката изскача 
навън и притиска спиналния нерв на 
гръбначния мозък. Пресните „свлича-
ния” предизвикват често пъти силни 
болки, които радиират до краката. С 
подобни симптоми е най-добре да се 
отиде на лекар, който да назначи ком-
пютърна томография за изясняване 
на болестната картина. Дори херни-
ята на междупрешленния диск обаче 
може да бъде лекувана по консер-
вативен начин. Обикновено оплаква-
нията отшумяват в рамките на 2 сед-
мици и човек може да възстанови 
дори спортната си активност. 

Операция само в краен случай
„Само ако след 6 до 8 седмици не 
настъпи никакво подобрение, би след-
вало да се обмисли евентуална хирур-
гична интервенция” – е на мнение 
неврохирургът. При всички случаи тя 
представлява крайно решение, тъй 
като всяка операция носи рискове. 
„През последните 10 години спинал-
ните стенози (стеснения) са се увели-
чили” – обяснява д-р Шунберг. От тях 
по принцип са засегнати по-възраст-
ни хора. Тъй като гръбначният канал, 
в който се намира гръбначният мозък, 
се стеснява поради артроза или сляга-
не на прешлените и изпъкване на меж-
дупрешленните дискове. С течение на 
времето там се образуват костни отла-
гания, които дразнят нервите. В церви-
калната (шийната) област на гръбнач-
ния стълб могат да възникнат полиар-
тритни напрежения с болки в нервите, 
които стигат до върховете на пръсти-
те на ръцете. При ходене те се засил-
ват до степен, в която затрудняват 
или блокират движението. Най-често 
спиналните стенози се лекуват чрез 
оперативно разширяване на гръбнач-
ния канал. 
Вероятността рано или късно всеки 
да се сблъска с проблеми в гръбна-
та област следователно е голяма. 
Почти толкова голяма обаче е и веро-
ятността, те да могат да бъдат овла-
дени посредством обикновени тради-
ционни мерки. Ето защо не е редно 
да бъде обмисляна оперативна наме-
са, преди да са изпробвани всички 
други възможности. Тъй като тога-
ва шансовете за оздравяване са най-
големи, а рисковете много по-малко. 
„Едва при 2% от пациентите с пробле-
ми на гърба не може да се помогне с 
консервативни методи” – е на мнение 
д-р Фридрих Шунберг. Но също след 
операция на дискова херния пациен-
тът може напълно да се възстанови и 
в скоро време да ходи безпроблемно, 
дори да плува или играе тенис, уве-
рява специалистът. И именно това е, 
което трябва да направи – да продъл-
жи да се движи!
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Какво полезно, ще кажете, може 
да има в изкуствената подсладе-
на маса с ароматни съставки, която 
прехвърляте в устата си до втръс-
ване, докато не се усетите и не 
изплюете с облекчение? Едва ли 
подозирате, че баналната дъвка е 
полезна не само за хигиена на зъби-
те, но подпомага също редица про-
цеси и функции в организма.

Ä  Допълнителна хигена  
за зъбите и кариесна  
профилактика

Дъвката поддържа устната кухина 
влажна, стимулира слюноотделяне-
то и помага по този начин да се неу-

ДЪВЧЕТЕ 
ЗА ЗДРАВЕ!
Дъвченето на дъвка не се възприема като нещо 
сериозно, понякога дори се разминава с представи-
те за добрия тон. Дъвката обаче може да предложи 
много повече от приятен вкус и забавление.

но дъвче по половин час дъвка след 
ядене, може да предотврати връща-
нето на храна и киселини в хранопро-
вода. Обяснението: при дъвчене на 
дъвка се увеличава производството 
на слюнка и преглъщането й. Тя раз-
режда агресивните стомашни кисе-
лини, а рефлексът за преглъщане не 
позволява обратното им движение от 
стомаха към хранопровода.

Ä  Подпомага оздравяването 
след операция на червата

Пациентите, които след операция на 
червата всеки ден дъвчат дъвка в про-
дължание на общо 3 часа, по-бързо 
се възстановяват след хирургична-
та интервенция – такива били изво-
дите на едно изследване от Санта 
Барбара, Калифорния. Дъвченето 
регулирало движенията на червата - 
това позволило на дъвчещите паци-
енти по-рано да бъдат захранени с 
твърда храна и по-бързо да напус-
нат клиниката в сравнение с недъв-
чещите.

Ä  Стабилизира имунитета  
в устната кухина

Лошата миризма от устата не е осо-
бено приятна. Ментовият аромат от 
дражетата и ментовите дъвки неутра-
лизира лошия дъх и намалява про-
блема наполовина. Още по-добре е, 
ако дъвките съдържат бактерии на 
млечната киселина, които се грижат 
за равновесието на необходимите и 
вредните бактерии в устната кухи-
на. При това една здрава устна кухи-
на не излъчва лоша миризма. Освен 
това дъвките, особено със съдържа-
ние на алуминиев лактат, предотвра-
тяват кръвотеченията от венците и 
възпаленията във венечните джобо-
ве при пародонтит.

Здравословните 
дъвки

Грижа за зъбите
Дъвките с ксилитол и флуорид 
предпазват от кариес, плака и 
подсилват зъбния емайл.

Помощ при пародонтит
Дъвките, съдържащи алумини-
ев лактат, предотвратяват въз-
паленията и кръвотеченията от 
венците.

Отвикване  
от тютюнопушене
Никотиновите дъвки смекча-
ват симптомите на никотинова 
зависимост при екс-пушачите.

Безсимтомно пътуване
Виенето на свят и повдигане-
то при пътуване с автобус или 
кораб намаляват, ако дъвче-
те дъвка.

трализира негативния ефект от дей-
ствието на киселините върху зъбния 
емайл след хранене. Успоредно с 
това почиства зъбите чрез механич-
но полепване на хранителните оста-
тъци. Внимание: Само не съдържа-
щите захар дъвки са подходящи за 
устна хигиена. Още по-добре е, ако 
са обогатени допълнително с кси-
литол или флуор, които предотвра-
тяват задържането на плака и обра-
зуването на кариес. Дъвченето на 
дъвка обаче е добре да се ограничи 
само до половин час, тъй като може 
да доведе до смущения в дъвкател-
ния апарат или храносмилателна-
та система.

Ä  Предпазва от възпаление  
на средното ухо

Преди всичко децата боледуват от 
болезнената бактериална инфекция. 
Тя обаче може да бъде предотвра-
тена, ако се дъвче дъвка със замест-
ващото захарта вещество ксилитол 
– това открили финландски учени. 
Успоредно със съдържащите се в 
плаката кариесни бактерии, ксилито-
лът се справя с пневмококите, които 
предизвикват възпаленията на сред-
ното ухо.

Ä  Предотвратява пътно- 
транспортни произшествия

Изтощени зад волана и инцидентът 
е налице: Статистиката показва, че 
всяко четвърто произшествие на пътя 
се дължи на преумора, разсеяност 
или моментна загуба на концентра-
ция. Как бихте могли да се справи-
те с проблема – като добавите още 
едно кафе към няколкото, изпити през 
деня? Учените от испанския универ-
ситет Сарагоса имат друго предло-
жение – дъвчете дъвка! Те установи-
ли, че тя поддържа мозъка постоянно 
активен, като по този начин повишава 
концентрацията и възможностите за 
бързо реагиране.

Ä  Повишава способностите  
за учене

Изследователят на интелигентност-
та, проф. Зигфрид Лерл от немския 
университет Ерланген, открил че 
дъвкателните движения задвижват 
процесите на запаметяване в мозъ-
ка на високи обороти. Обяснението: 
мозъкът е по-добре кръвоснабден 
и сивите клетки получават повече 
кислород, когато челюстите работят. 
Изследването, което направил с уче-
ници в няколко училища, показало, че 
концентрацията, възприемчивостта и 
способностите им за запаметяване се 
повишили с цели 20%, когато дъвчели 
дъвка, независимо от неприязънта, с 
която гледали на нея учителите...

Ä  Помага при киселини  
в хранопровода

Мидицински екип от Кингс Колидж в 
Лондон установил, че който редов-

Опитахте ли дъвките 
ЛАКАЛУТ?

Свежест и здраве  
за устната кухина
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ТЕСТ: 
КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО 
НА ВАШАТА КОЖА?

Дали става дума за сухота, сърбеж, възпаления или 
акне – през студените месеци на годината кожните 
проблеми се увеличават. Студът, вятърът, сухият 
въздух в претоплените помещения и температурните 
контрасти представляват допълнителни стресиращи 
фактори за кожата и косата. Сега е моментът да се 
ориентирате какво е състоянието на вашата кожа и 
да предприемете мерки за нейното оздравяване.

С обща повърхност от около 2 квадрат-
ни метра кожата е най-големият, но 
и най-често пренебрегваният орган в 
човешкото тяло. При това тя изпълнява 
важни защитни функции в организма, 
предпазвайки го от замърсявания и 
вредни въздействия, както и от нашес-
твието на микроби и болестотворни 
микроорганизми. Този полезен и висо-
ко ефективен предпазен щит на човеш-
кото тяло реагира свръхчувствително 

на смущения отвън и отвътре – както 
на дразнения от околната среда, така и 
на здравословни нарушения. Повлиява 
се също от начина живот, местоживе-
енето, климата, естеството на работа, 
храненето и дори от моментното психи-
ческо състояние. През студените месе-
ци на годината, когато кожата е стре-
сирана от промяната на климатични-
те условия и температурните разлики, 
е от особено значение да бъдат нама-
лени обременяващите фактори като 
нездравословно хранене, недостатъч-
но сън, неправилна грижа или психи-

ческо претоварване и да бъдат взети 
мерки за неутрализиране на сезонни-
те негативи. Наличните кожни пробле-
ми и заболявания като алергии, екзе-
ми, невродермити и други, които изис-
кват повишено внимание и грижи, също 
се обострят през есенно-зимния пери-
од. Преди да посегнете към предпазва-
щите от студ кремове, антиалергичните 
средства, възстановяващите маски или 
специалните добавки за вана обаче е 
добре да се ориентирате в какво със-
тояние е вашата кожа и от какво всъщ-
ност се нуждае. Тестът, който ви пред-

при 

проблемна кожа 

лагаме, ще покаже доколко тя е застра-
шена и какво можете да направите, за 
да я поддържате в добро здраве и пер-
фектен външен вид през зимата.
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Отбележете верните отговори  
и съберете получените точки

1.  Какво е присъщо на вашата кожа?  
(Можете да отбележите повече от един отговор)

q Страда от зачервявания (например след душ или докосване) ........1
q Леко се бели ..........................................................................................1
q Често сърби ...........................................................................................1
q Загрубяла е като пергамент .................................................................1
q Страда от пъпки ....................................................................................1
q Напрегната е .........................................................................................1
q Бързо се омазнява ................................................................................1
q Чувствителна е на студ ........................................................................1
q Често се възпалява ..............................................................................1
q Наблюдават се чести възпаления на очите или поява на ечемик ...1
q Бързо изсъхва (например при студ, горещина или след душ) .........1
q Бледа е с прозиращи кръвоносни съдове ..........................................1
q Чувствителна е на слънце ...................................................................1
2. Колко пъти досега сте имали лошо слънчево изгаряне?
q Не повече от 3 пъти ..............................................................................0
q 4 до 8 пъти.............................................................................................2
q Повече от 8 пъти ...................................................................................4
3.  Появяват ли се при допир с различни материали  

(животински косми, текстил, латекс, никел и др.),  
приемане на определени храни или медикаменти  
червени петна, мехури, отоци или сърбеж ?

q Да, често ................................................................................................4
q Понякога ................................................................................................2
q Не ...........................................................................................................0
4. Какъв тип кожа имате?
q  Много бяла. С лунички. При излагане на слънце почервенява,  

но не става кафява ...............................................................................3
q На слънце първо се зачервява, покафевява едва след 1 седмица ....2
q Понякога се зачервява, но хваща хубав тен ......................................1
q При всеки контакт със слънцето става кафява ..................................0
5. Става ли кожата ви през зимата суха, изпръхнала и зачервена?
q Да, често ................................................................................................2
q Понякога ................................................................................................1
q Не ...........................................................................................................0
6.  Рагира ли кожата ви чувствително на триене, почистващи 

средства, козметика, топлина, студ или ухапване от насекоми?
q Да, често ................................................................................................2
q Понякога ................................................................................................1
q Не ...........................................................................................................0
7. Страдате ли от алергии?
q Не, не са ми познати ............................................................................0
q Да, с леки оплаквания ..........................................................................1
q Да, с тежки оплаквания ........................................................................2
8.  Наблюдават ли се при вашата кожа следните изменения  

/ проблеми? (Можете да отбележите повече от един отговор)
q Над 40 лунички / пигментни петна ......................................................1
q Промяна на луничките / пигментните петна .......................................1
q Разрастване, увеличаване на на луничките / пигментните петна ....1
q Раните зарастват лошо / бавно ...........................................................1
q Чести възпаления .................................................................................1
9. Пушите ли?
q 5 или повече цигари на ден .................................................................4
q Запалвате инцидентно .........................................................................2
q Не ...........................................................................................................0
10. Колко често излагате кожата си директно на слънце?
q  Много почивки в южни страни, дейности на открито  

или посещения на солариум ................................................................3
q Средно ...................................................................................................2
q Рядко ......................................................................................................0
11.  Поемате ли пълноценна храна, бедна на мазнини и богата  

на плодове и зеленчуци ?
q Предимно да .........................................................................................0
q Най-често ...............................................................................................1
q Понякога до не ......................................................................................2
12.  Страдате ли от чревни смущения (например газове,  

разстройства, непоносимост към някои храни)?
q Да ...........................................................................................................2
q Не ...........................................................................................................0
13.  Необходими ли са ви прегледи на кожата на всеки 2 години 

като ракова профилактика?
q Аз съм под 35 години ............................................................................0
q Не ...........................................................................................................0
q Да ...........................................................................................................2 
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9-23 ТОЧКИ: 
Кожата ви е занемарена  
и се нуждае от грижи!
Вашата кожа е подложена на натовар-
вания, които са довели или могат да 
доведат до проблеми (например загру-
бяване, нечистотии, черни точки, възпа-
ления, екземи). Ако страдате от мазна, 
често възпаляваща се кожа, праве-
те от време на време маски с хума (от 
аптеката или дрогерията) – те успоко-
яват, почистват в дълбочина, отстра-
няват черните точки и лекуват пъпки-
те. Ако страдате от суха кожа, праве-
те парни бани с лайка и маски със зех-
тин, жълтък и мед. Добре е да не про-
пускате редовните профилактични пре-
гледи и да обърнете по-голямо внима-
ние на здравословното хранене: много 
пресни плодове и зеленчуци, пълно-
зърнести продукти и фибри, по-малко 
животински мазнини, бързи закуски и 
консервирани храни. Ако искате да 

имате свеж тен, не забравяйте да пое-
мате повече течности (минимум 1,5-
2 литра вода или билкови чайове на 
ден). Добре биха се отразили на кожа-
та ви също разходките на чист въздух, 
спортът, контрастните душове, парната 
баня и сауната.

24-48 ТОЧКИ: 
Внимавайте, кожата ви е застрашена!
Вероятността да имате или да разви-
ете кожно нарушение е много висока. 
Предпазвайте кожата си преди всич-
ко от алергени и външни дразнения 
(например триене, горещина, студ, 
UV-лъчение, прекалено много козме-
тика). Не забравяйте, че през зимата 

алергиите се обострят, както и всички 
останали кожни проблеми. През цяла-
та година трябва да бъдете много вни-
мателни със слънцето. В зависимост 
от типа кожа (черна коса и мургава 
кожа до светла коса и чувствителна 
кожа) можете да излагате кожата си на 
директно слънце от максимум 60 мину-
ти на ден до седене само на сянка със 
слънцезащитен фактор от 10 до 20-25. 
Старайте се редовно да осигурявате 
на тялото си пълноценна почивка и да 
се освобождавате от стреса (посред-
ством автогенен тренинг, йога, маса-
жи, отпускащи вани). Задължително 
ходете на профилактични прегледи - 
на всеки 2-3 години или по-често, ако 
така е препоръчал вашият дермато-
лог. И бъдете много внимателни с коз-
метиката, която използвате за почис-
тване, поддържане или специализи-
рана медицинска грижа. Не е задъл-
жително тя да бъде скъпа, но трябва 
да бъде добре балансирана, отгова-
ряща на вашия тип кожа и специфич-
ни проблеми. 

 Това са вашите резултати:
0-8 ТОЧКИ: 
Състоянието на кожата ви е отлично!
Всичко показва, че кожата ви е в 
отлично състояние. Защитните фак-
тори я поддържат здрава и с добри 
съпротивителни сили. Рискът от опас-
ни кожни заболявания засега е нисък. 
Помислете обаче дали не бихте могли 
да подобрите нещо в поддържането 
или грижите за нея. Например, дали я 
почиствате правилно, дали не прека-
лявате с козметични кремове? Дали 
спазвате правилото да не я излага-
те на директно слънце през лятото 
между 11 и 15 часа? Дори през обла-
ците и дрехите прониква достътъч-
но слънчева светлина, която да се 
грижи за производството на вита-
мин D, управляващ съдържанието на 
жизненоважния калций в организма. 
Затова на плажа стойте по-често под 
чадъра, намазани със слънцезащи-
тен крем с висок фактор. Не забра-
вяйте, че натрупаният тен изчезва 
бързо, но пораженията по кожата 
остават и могат да нанесат непопра-
вими щети. От оскъдното зимно слън-
це можете да не се страхувате толко-
ва много и да излагате по-често кожа-
та си на директен контакт, но също не 
бива да забравяте за слънцезащит-
ния крем, особено ако карате ски или 
сте на разходка в планината.



Mucoplant Hustensaft
Сироп за кашлица
 Растително лекарствено средство с екстракт от теснолист жиловлек
 При кашлица, секрет в бронхите и бронхиален катар
  Има 4-посочно действие: противовъзпалително,  

имуностимулиращо, антивирусно и антибактериално

Активните растителни съставки  
ограничават разпространението  
на вирусите и бактериите,  
облекчават дразненето и помагат  
за по-лесно откашляне на секретите


