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главоболие, какво предизвиква сто-
машните проблеми и защо се чувст-
ват отпаднали и уморени. Виновни в 
крайна сметка се оказват химикалите, 
които не им понасят.
След дълъг разговор пациентите 
биват основно изследвани – кръв, 
урина, дори оглеждане на дома или 
работното им място от специалисти. 
Често се оказва, че оплакванията се 
дължат на мебелни лакови покри-

Домашният лекар е безпомощен, 
интернистът не открива нищо, невро-
логът също не може да разплете 
загадката, а и алергологът не е в със-
тояние да постави диагноза. Много от 
пациентите на проф. Томас Айкман 
са стигнали до Института по хигие-
на и медицина на околната среда към 
университетската клиника в Гисен по 
този начин. Едва при него те разби-
рат на какво се дължи постоянното им 

ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА
Модерната цивилизация осигури на хората редица предимства: облекчаване на труда, повече сво-
бодно време, удобства, благоденствие, мобилност, по-голяма продължителност на живота. Но тя ги 
сблъска и с не по-малко проблеми: отчуждаване от природата, обкръжението и себе си, обременя-
ване на тялото и психиката с неприсъщ начин на живот, както и непрекъснато увеличаващ се спи-

сък с отрови от околната среда – формалдехид от талашитените 
плоскости, предпазващи субстанции от дървените мебели, раз-
творители от лаковете, омекотители от пластмасите, импрегнира-
щи вещества от мокетите, пестициди от плодовете и зеленчуци-
те, антибиотици от месото, тежки метали от питейната вода, про-
изводствен прах, автомобилни емисии, шум, електросмог... Те ли 
са причината за увеличаващите се цивилизационни заболявания? 
Доколко могат да ни разболеят вредните вещества? Предлагат ли 
сигурност „допустимите стойности”? Отговорите на тези и много 
други въпроси ще намерите в следващата статия.

тия, подови настилки или изкуствени 
дамаски. „Тези хора не са симулан-
ти” – подчертава проф. Айкман – „те 
са наистина болни.” Но вместо един 
„мултиплексен синдром от химикали” 
за симптомите най-често има много 
други причини.
Колкото многолики са оплакванията 
на пациентите, толкова разнородно е 
и съсловието на медиците, занимава-
щи се с околната среда. Докато уче-
ните от университетите говорят преди 
всичко за преекспониране на пробле-
ма, много от лекарите с установе-
на практика сочат вредните вещес-
тва като най-честите причинители на 
почти всички цивилизационни заболя-
вания. „Срещу тях се предлага широк 
спектър от предложения” – казва д-р 
Дитер Айс от института Роберт-Кох в 
Берлин – „като се започне от научно 
базирана работа и се стигне до пара-
медицински методи.” Ръководителят 
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пътища и могат да предизвикат диха-
телна недостатъчност при астматици-
те, също е твърде високо.
Да се разчита само на властите и 
еко-организациите за намаляване 
на вредните емисии и промишле-
ния прах във въздуха не е достатъч-
но. Отговорност на всеки човек е да 
спазва определена култура на бита и 
потреблението. Например да се купу-
ват коли с дизелово гориво и филтри 
срещу фин прах, да се ограничи упо-
требата на битови химикали и консу-
мативи, а климатизирането на поме-
щенията да се сведе до рамките на 
здравословния минимум. 
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на комисията „Методи и сигурност на 
качеството в околната среда” казва, 
че и традиционните медици често 
пъти поставят грешни диагнози. „Ако 
човек иска чисти експертни заключе-
ния, той трябва да е наясно, че те са 
трудни и струват скъпо” – обяснява 
д-р Айс – „Това е една от причините 
да се правят много грешки и прибър-
зани заключения.”
В ежедневието си непрекъснато сме 
обкръжени от ароматни амини, поли-
хлоридни дибензодиоксини, перфлу-
орирани тенсиди, полициклични аро-
матни въглеводородни вещества. 
Колкото по-безразборни са взаимоот-
ношенията между субстанциите, тол-
кова по-страшни са последиците за 
консуматорите им. Недоверието към 
тях не е случайно: през последните 
десетилетия по света се разпростра-
ниха редица вредни вещества, чиято 
опасност ще се установи едва с вре-
мето. Между тях са също полихлорид-
ните бифенили, диоксинът и азбестът. 

Въздухът, който дишаме
Индустрията, трафикът, отопление-
то и климатичните инсталации обре-
меняват въздуха с множество вред-
ни съставки. Миниатюрните части-
ци в т.нар. тежък въздух (известни 
още като фин прах) се отразяват на 
качеството и продължителността на 
живота на живеещите в замърсените 
райони. Независимо че през послед-
ните десетилетия се наблюдава поло-
жителна тенденция към намаляване 
замърсеността на въздуха над Европа 
(отчита се спад на много от вредните 
вещества в сравнение с 80-те годи-
ни на 20 век), експертите алармират 
за все още твърде високите показате-
ли на опасния фин прах, който увреж-
да сърцето, белите дробове и предиз-
виква хиляди смъртни случаи годиш-
но. Наличието на  стикоксиди във 
въздуха, които дразнят дихателните 

Помещенията,  
които обитаваме
Част от досегашния успех в снижава-
нето на вредните вещества в обкръже-
нието ни се обезсмисля от глобализа-
цията. Вносът на импрегнирана дърве-
сина или текстил връща отдавна заб-
ранения пентахлорфенол (ПХФ) отно-
во на сцената. Голям производител на 
играчки е принуден да изтегли стоката 
си от щандовете, тъй като използва-
ните за производството й в Китай бои 
съдържат твърде големи количества 
от отровното олово. В много от гумени-
те играчки пък, които бебетата обичат 
да пъхат в устата си се съдържат оме-
котители, които могат да нарушат хор-
моналната система на децата. 
Килимите и мокетите от вълна се тре-
тират с предпазващия ги от молци 
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ции не са достатъчни за обмяната на 
въздуха. Те крият дори допълнителни 
рискове, задържайки и разпръсквайки 
във въздуха множеството роящи се 
във филтрите им микроорганизми.

Храната, която поемаме
Всяка година само над полята на 
Германия се разпръскват около 35 
000 тона пестициди. Отровите, които 

отровен перметрин, много от лакове-
те за мебели съдържат вредни вещес-
тва, изкуствените покрития на теле-
визионните, компютърните монито-
ри и другите домакински или офис-
ни електроуреди пък съдържат отров-
ни бромирани пожарозащитни суб-
станции. Те се натрупват в човеш-
кия организъм и в определени коли-
чества могат да бъдат открити дори в 
майчиното мляко. Не по-малко риско-
ве крие тонерният прах от лазерни-
те принтери и копирните машини. Ето 
защо жилищните помещения и работ-
ното място трябва да бъдат често 
проветрявани с широко отваряне на 
прозорците. Климатичните инстала-

би трябвало да предпазят посеви-
те от вредители и бурени, често се 
озовават в чинията на потребителя и 
започват да се натрупват в организ-
ма му. Генната модификация на рас-
тителните и животинските продукти, 
насочена към създаване на устойчи-
ви и икономически рентабилни видо-
ве също е за сметка на здравето - 
много от т.нар. ГМО са доказано вред-
ни, а други с все още непредвиди-
ми последици за здравето. Ето защо 
независимо от по-високата цена за 
предпочитане са хранителните стоки 
от био-щандовете и продуктите със 
знак „еко” и „био”, които са с гаранти-
рано чист произход.

Дрехите, които носим
Много текстилни изделия съдържат 
химикали като оцветяващи или избел-
ващи субстанции, стабилизатори на 
боите, импрегниращи средства, фор-
малдехид, пожарозащитни съставки 
или средства за подсилване здрави-
ната на тъканите. Докато в Европа и 
развитите страни съществува извес-
тен контрол върху производството на 
дрехи, не така стоят нещата с внася-
ните от Китай или произвежданите в 
третия свят стоки. Оказва се, че за 
изгодните евтини артикули плащаме 
в крайна сметка твърде висока цена – 
с вноса им на пазара се върна напри-
мер отдавана забранения в Европа 
канцерогенен азотен оцветител РСР, 
който сериозно зстрашава здраве-
то. Затова специалистите съветват, 
преди първото обличане дрехата да 
бъде основно изпирана с колкото е 
възможно по-топла вода.

Стари, нови и винаги  
актуални вредни вещества.
Ето кратък списък на някои от застра-
шаващите здравето вредни вещества 
от околната среда:
l Ароматни амини: С ароматни-
те амини влизаме в контакт посред-
ством текстилните бои, седиментите 
от растителни защитни средства или 
боите за коса. Също автомобилните 
гуми освобождават ароматни амини 
при триене. Много от представители-
те на тази група са с установена кан-
церогенност. Възможно е дори успо-
редно с тютюнопушенето да се ока-
жат един от основните рискови фак-
тори за рак на пикочния мехур.
l Диоксин: Диоксинът се образува 
при изгарянето на съдържащи хлор 
материали; преди се е отделял също 
при много индустриални процеси. 
Хората го приемат от над 200 различ-
ни отровни вещества преди всичко 
посредством богати на мазнини пре-
работени хранителни продукти като 
яйца, мляко и месо. Контролът върху 
производството на хранителни стоки 
през последните години намали до 
известна степен обременяването с 
диоксин, който е канцерогенен и може 
тежко да увреди черния дроб, имун-
ната и нервната системи.
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акне и опадане на косата, да увреди 
имунната система и черния дроб или 
да доведе до деформации на плода 
при бременни.
l Полициклични ароматни въгле-
водороди (ПАВ): Със своите над 
100 представители ПАВ са естестве-
ните съставни части на въглищата и 
нафтата. Те все още могат да бъдат 
открити в забранения от 1970 годи-
на каменовъглен катран или в ста-
рите лепила за паркет. Но в днешно 
време се среща най-вече при всяко 
изгаряне, включително при тютюно-
пушене, печене на месо на скара или 
във фурна. Единични представите-
ли на ПАВ-групата, например извест-
ния като отрова за молци нафталин, 
се използват в отделни индустриални 
браншове като изходна субстанция. 
Много ПАВ са канцерогенни. Освен 
това те извличат мазнините от кожа-
та, предизвикват кожни възпаления, 
екземи и дразнят лигавиците.

l Пентахлорфенол (ПХФ): Заб-
раненият от близо 2 деситилетия в ЕО 
ПХФ се съдържа най-вече в дървените 
защитни средства. Био-разграждането 
му е трудно и все още се среща при 
някои вносни дървени и текстилни 
изделия. Оказва се, че независимо от 
забраните и опитите за контрол над 
вноса отровното вещество се среща в 
83% от от взетите проби на домашен 
прах, и то в Германия! Специалистите 
предупреждават, че ПХФ е силно кан-
церогенен; мненията на изследовате-
лите относно другите хронични дей-
ствия на веществото се разминават, 
но едно е сигурно – ПХФ е вреден!
l Полихлориран бифенил (ПХБ): 
Субстанциите от групата на полихло-
рираните бифенили са се използвали 
в миналото преди всичко като оме-
котители на уплътнителите за фуги 
и лакове, както и при производство-
то на кондензатори и трансформа-
тори. Те са сред „мръсните дванай-
сет” – 12-те най-опасни за човешко-
то здраве химикали, забранени през 
2001 година в целия свят, но остатъ-
ци от тях все още се срещат в много 
домакинства. Натрупването на ПХБ в 
организма може да предизвика хлор-

l Фталати: Без тях повечето PVC-
продукти биха били неизползваеми 
– фталатите действат като омекоти-
тел, който прави от твърдото изкус-
твено вещество еластичен материал. 
Субстанциите, чието участие стига 
до 40%, не са свързани в здрави 
химически връзки, поради което се 
изпаряват или излъчват от пластма-
совите продукти. Опитите с живот-
ни са показали, че засягат плодови-
тостта или предизвикват деформа-
ции и аномалии. По настоящем вмес-
то доказано вредните DEPH в индус-
трията се използват други фтала-
ти. Защитниците на околната среда 
обаче настояват PVC-продуктите да 
бъдат заменени с несъдържащи оме-
котители изкуствени материали. 
l Тежки метали: Към застраша-
ващите здравето тежки метали се 
причисляват преди всичко оловото, 
кадмият и живакът. Те се освобожда-
ват най-вече при процесите на горе-
не (напр. газ, прах, автомобилни еми-
сии) и така попадат в хранителната 
верига, съдържайки се в хранителни 
продукти от замърсените райони. Във 
високи концентрации тежките метали 
могат да засегнат мозъчното разви-
тие и да понижат интелигентността.

Все нови и нови вредни  
субстанции 
Цяла поредица от нови субстанции 
прикова вниманието на експертите 
напоследък: ароматизатори, пожаро-
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София 1528, 
бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Евърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.: 02/ 979 12 19, 
www.naturprodukt.bg
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защитни средства и перфлуорирни 
водоводородни вещества, които се 
използват например при производ-
ството на опаковачни картони за пици 
или пържени картофи срещу омеква-
не на хартията. Трудно разграждащи-
те се субстанции се освобождават от 
картонените опаковки (още по-лес-
но при наличието на топлина) и про-
никват в организма заедно с храна-
та, където е възможно да стимули-
рат ракови мутации. Също аромат-
ните амини и омекотителите играят в 
днешно време все по-голяма роля.
Независимо от това специалистите 
все още не са наясно с последици-
те от натрупващите се в организма 
химикали. Европейската индустрия 
преработва над 100 000 химикали. 
Повечето от тях, особено по-новите, 
интензивно се изследват по отноше-
ние на влиянието им върху човешко-
то здраве.
Унифицираният закон за химикали-
те задължава производителите в ЕО 
да предоставят данни за изследване 
и анализ на използавните суровини, 
производствени процеси, филтърни 
системи,  замърсеност и пр. за пери-
од от минимум 10 години.
Засега са обхванати около 30 000 
вещества, които индустриалците 
използват в размер над 1 тон годишно. 
Все още обаче остават близо 70 000 
неизследвани субстанции, които крият 
неизвестни рискове за здравето. 
Природозащитните организации кри-
тикуват компромисните решения на 

Допустими стойности
Допустимите стойности определят коли-
чествата, при прекрачването на които 
дадено вещество започва да вреди. 
Различни институции определят гранич-
ните стойности за съдържанието на мно-
жество субстанции във въздуха, водата, 
почвата, хранителните продукти и пр.
l МАК- стойностите и ВАТ-стойностите 
определят границите за работни вещества и консумативи – така че по 
време на целия професионален живот те да не нанасят здравословни 
щети на работника или служителя.
l Комисията Human-Biomonitoring (HBM) определя НВМ-стойностите за 
вскидневно използваните в бита вещества. Между тях има степени. Така 
НВМ-1 означава: не съществува никаква опасност. При прекрачването 
на НВМ-2 възниква търговска необходимост. НВМ-препоръчваните стой-
ности посочват средностатистическото обременяване за 95% от насе-
лението.
l При хранителните стоки се отчитат най-високите допустими стойности 
на натрупване на нитрати, тежки метали и пестициди.
Някои допустими стойности (напр. МАК) са на практика тествани преди 
всичко на животни гранични показатели. Други представляват политичес-
ка, производствена и търговска цел (напр. допустимите стойности на 
вредни емисии във въздуха) или служат за технически ориентир (напр. за 
концентрацията на канцерогенни вещества на работното място).

правовите органи, които увеличат 
контрола над допустимите стойности, 
за да не им се налага да спират про-
изводството, вместо да насочат уси-
лията си в търсенето на безвредни 
заместители. 
В Керн се водят битки и за установя-
ване на граничните стойности. Тяхното 
престъпване не води автоматично до 
заболяване, както и тяхното спазване 
не означава автоматично добро здра-
ве. Именно това разгорещява страс-
тите между институциите – природо-
защитните организации, икономичес-
ки засегнатите производствени звена, 
ЕО-комисията, Европейския парла-
мент, локалните министерства на окол-
ната среда, транспорта, промишленост - 
та и земеделието. „Човек трябва не 
само да познава граничните стойности” 
– обяснява медикът по околната среда, 
проф. Каролине Хер – „той трябва да 
знае също как те се осъществяват.” 
В този случай остават две възмож-
ности за справяне с вредните вещес-
тва от околната среда: политици-
те и производителите да ги управ-
ляват посредством установяване на 
допустими стойности, строг контрол 
и забрани; при което със сигурност 
не може да бъде избегнат всеки риск. 
Защото който търси възможни пазар-
ни или правни пролуки да предлага 
вредни субстанции под формата на 
защитени от молци мокети, евтини 
електроуреди или парфюмиращи суб-
станции, ще открие такива. Втората 
възможност е те да бъдат бойкотира-
ни от потребителите, които - първо, 
трябва да са запознати с проблема и, 
второ, да са наясно, че намаляването 
на риска изисква отказване от някои 
навици и удобства. За да бъдат уси-
лията по опазване на околната среда 
ефективни те трябва да бъдат общи и 
изискват лишения от всички.

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

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

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

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

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  2 mg (100% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 100 mg (166,6% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 10 mg (100% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Калций 50 mg (6,66% от ПДД)

Магнезий 100 mg (33,3% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 
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БЪРЗА ПОМОЩ

ИНСУЛТ 
С ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Всеки трети инсулт предупреждава за себе си с 
краткотрайни смущения, които често биват под-
минавани. При това своевременните мерки биха 
могли да предотвратят най-лошото.

Не подценявяйте  
симптомите!
Внезапно пред дясното ви око при-
тъмнява – за една, две минути. След 
това странното явление отминава. 
Първоначалната паника изчезва. 
Всичко отново е наред, си мисли-
те. Твърде много стрес напоследък, 
иначе се чувствате съвсем добре. 
Опасна заблуда! Тъй като кратко-
трайното зрително смущение може 
да се дължи на т.нар. ТИА – транзи-
торна исхемична атака, с други думи 
лек апоплектичен удар или мини-ин-
султ. Рискът след това да последва 

тежък инсулт е голям. „Причината 
най-често се дължи на кръвен съси-
рек в някоя артерия, от който се е 
откъснало малко парче” – обяснява 
неврологът, проф. Христиан Арнинг. 
„Непосредствено след инцидента, 
пациентът се чувства съвсем добре, 
но съсирекът е все още там.” И от 
този момент часовникът започва да 
тиктака. „Най-често тежкият инсулт 
се появява до един-два дни след 
ТИА” – казва експертът.

По следите на съсирека
Една точна и преди всичко бърза 
диагноза би могла до 80% да пред-
отврати евентуален последващ 
инсулт. Изследвания като ядрено-
магнитна резонансна томография 
или ултразвук на сънните артерии се 
организират лабораторно и поставя-
нето на окончателна диагноза поня-
кога отнема 3 до 4 седмици, дока-
то ТИА е спешен случай, който изис-
ква спешни мерки. Ето защо в много 
от по-големите европейски болници 
се създават т.нар. Stroke Units (удар-
ни звена). Такава е специалната 

група TIA-Unit в клиниката Асклепий 
Хамбург-Вандсбек. При нея време-
то е изчислено така, че по възможно 
най-бързия начин съсирекът да бъде 
открит и в зависимост от случая раз-
несен посредством медикаментозна 
терапия или отстранен по хирургичен 
път. За поставянето на бърза диа-
гноза в тясно сътрудничество рабо-
тят невролози, кардиолози и рент-
генови експерти. „Пораженията при 
един инсулт често пъти са необра-
тими, затова е толкова важно той да 
бъде предотвратен навреме” – казва 
проф. Арнинг.
Дори да не съществуват специал-
ни звена за спешна диагностика 
обаче, от първостепенна важност 
е пациентът да прояви бдителност 
и да не подценява симптомите (вж. 

София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Евърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

карето), за колкото и кратко време 
да са се проявили.

Кой е застрашен?
Между рисковите фактори за сър-
дечносъдови заболявания и дъл-
жащите се на тях мозъчни инфарк-
ти са между другото високото кръв-
но налягане, наднорменият холес-
терол и диабетът. Апоплектичният 
удар следователно може да бъде 
предотвратен посредством бедно 
на мазнини хранене и много дви-
жение. Ултразвуково изследване 
на сънните артерии показва дали 
съдовете са склерозирали и каква е 
степента им на калцификация. Ето 
защо то се препоръчва на обреме-
нените с наследственост или риско-
ви фактори.

Кога трябва да отидете в клиника?
Тези предупредителни сигнали свидетелстват за инсулт. Типично за тях 
е, че те се появяват внезапно, като удар, и често засягат едната стра-
на. Достатъчно е наличието само на един симптом. Дори да се почувства-
те отново добре, при появата на следните оплаквания позвънете на Бърза 
помощ или спешно потърсете лекарска помощ при невролог, кардиолог или 
дежурен лекар. 

  Зрителни смущения – най-често само с едното око човек вижда 
смътно или нищо.

  Говорни проблеми – засегнатият не формулира мислите си ясно 
или не разбира това, което му се говори.

  Емоционална обърканост – следи от тръпнене на лицето, ръце-
те, краката; нарушения на съзнанието.

  Парализа – на ръцете или краката, също и на лицето, най-често 
засегната е само едната страна.

  Вестибуларни смущения – несигурност при вървене, нестабил-
ност, виене на свят.
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1.  Нуждаете ли се от екип  
и специално бельо за спорт? 

Добре е да ползвате екип и бельо от 
функционални материи, които попи-
ват потта и бързо я изпаряват от 
тялото – те ще направят трениров-
ката не само по-удобна и ефектив-
на, но също ще предпазят органи-
зма ви от претоварване и изстива-
не след джогинга. При  закупуване-
то обърнете внимание на специално 
предназначения за този тип трени-
ровки „бодимапинг”-микс от материи. 
При него фланелките, якетата и пан-
талоните са подплатени с изолиращи 

НА МЯСТО... ГОТОВИ... 

СТАРТ!Лятото е най-подходящият сезон за спортуване на 
открито. Туризмът, колоезденето, плуването, джо-
гингът релаксират психиката и зареждат тялото с 
енергия. На вашето внимание: 22 съвета от спе-
циалисти, които ще ви помогнат да стартирате и 
финиширате тренировката си по бягане по най-
здравословния, ефективен и удобен начин.

материали на местата, където тяло-
то най-често измръзва, а участъците 
с активно дишащи материи изсуша-
ват зоните на обилно потене. Много 
от жените се оплакват от болки в гър-
дите при тичане, затова е разумно да 
ползват стягащи бюста спортни сути-
ени. „Не съществува повишен риск 
от рак на гърдите при стягането им 
в спортен сутиен” – обяснява доцент 
Фриц К.В.Шефлер, ръководител на 
Центъра по мамология в универси-
тетската клиника в Кийл. В много слу-
чаи той предотвратява болките, тъй 
като поддържа гърдите по време на 
движение и намалява болезненото 
тръскане. Специалните сутиени, раз-
бира се не са задължителни. Те пред-
лагат удобство без рискове за здра-
вето, но не и някакви големи предим-
ства. Не предпазват също от увисва-
не на гърдите с напредване на въз-
растта. „Кога и в каква степен това ще 
се случи, е най-вече въпрос на гене-
тично предразположение и специфи-
ка на съединителната тъкан.”

При това раменете и горната част на 
тялото трябва да остават спокойни.

3.  Слушайте сърцето си
„Оптималният тренировъчен пулс е 
130” – сигурно неведнъж сте чува-
ли това твърдение. То обаче не е 
съвсем вярно. Бегачите, които са в 
добра форма, често пъти имат по-ни-
сък пулс. Начинаещите с наднорме-
но тегло от друга страна отчитат по-
големи стойности. Индивидуалният 
оптимален пулс може да бъде уста-
новен със сигурност посредством 
ЕКГ по време на натоварване при 
лекар. Ползването на пулсомер за 
контрол по време на началните тре-
нировки също би било разумно.

4.   Магнезий и натрий  
релаксират мускулите

Мускулни спазми? Естествено, липса 
на магнезий. Необходимо е да попъл-
ните дефицита с храна (несмлени 
зърнени култури, смокини, бадеми, 
ядки, семена, тъмнозелени зелен-
чуци, банани) или витаминно-мине-
рални препарати от аптеката, но за 
спешни случаи би ви помогнало и 
по-малко. Организмът ви се нуждае 
в момента преди всичко от натрий. 
Също и за провеждане на импулси-
те между клетките. При интензивна 
тренировка с потта се губят до 1300 
мг в рамките на половин час. Тази 
загуба се усеща често след спорту-
ването като глад за солена храна. 
Бързо биха помогнали солети или 
още по-добре осолени бадеми. За 
да не се стига до мускулни спазми по 
време на тренировка обаче е добре 
да се пие минерална вода, богата 
на натрий (мин. 400 мг на литър). 
Противно на това скъпите миксове 

2.  Техниката на ръцете  
осигурява по-дора динамика

Начинаещите често движат ръцете 
си с малка ефикасност. Това коства 
на тялото допълнителна енергия. 
Оставете ги да се люлеят свобод-
но диагонално на торса, свити в лак-
тите под прав ъгъл и с леко отворе-
ни длани. Движението обаче тряб-
ва да е контролирано - изисква леко 
напрягане в предна и задна позиция. 
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НА МЯСТО... ГОТОВИ... 

СТАРТ!
за спортисти често пъти са бедни на 
минерали. Затова можете да пригот-
вите подобен микс сами, като сме-
сите 500 мл плодов сок (най-добре 
ябълков) и 500 мл чиста вода с ½ 
кафена лъжичка сол.

5.  Трениране на интервали 
Редуването на тичане и вървене е 
идеално за начинаещите. То ги пред-
пазва от претоварване и им позволя-
ва да съсредоточат вниманието си 
върху дишането и техниката на тича-
не, така че да не остават без въздух 
на финала. Постепенно интервалите 
с тичане се увеличават, а тези с ходе-
не намаляват. Това мотивира трени-
ращия и му дава възможност лесно 
да отчита напредъка си.

6.  12-седмичен тренировъчен 
план за перфектна форма 

12-седмичният план е предназначен 
за развитие на издръжливостта при 3 
тренировки на седмица, така че джо-
гингът с лекота да премине от 3-ми-
нутни интервали до 1-часово тичане 
без прекъсване:

7.  Търкалянето на стъпалото 
щади ставите 

Много от практикуващите джогинг 
тичат, като се приземяват на пета и 
автоматично разгъват цялото стъпа-
ло. Това е добре – така напрежени-
ето е по-малко в сравнение с тича-
нето на пръсти или на цяло стъпа-
ло. Техниката е идеална за начина-
ещи, при това щади ставите. Тъй 
като само когато стъпалото се тър-
каля от петите, през външния кант 
до предните възглавнички и пръс-
тите „амортисирането” на движени-
ето посредством коляното функци-
онира оптимално. Самото стъпало 
също действа като фина механи-
ка, която намалява натиска. А това 
не е маловажно, като се има пред-
вид, че натоварването върху стави-
те при тичане отговаря на 2-3 пъти 
по-голяма тежест от телесното тегло. 
За да не забравяте за търкаляне-

1 седмица 2 тренировки: 5 х 3 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене
 1 тренировка: 3 х 5 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене

2 седмица 2 тренировки: 4 х 5 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене
 1 тренировка: 3 х 9 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене

3 седмица 2 тренировки: 3 х 9 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене
 1 тренировка: 2 х 15 мин. тичане и 1 мин. бързо ходене

4 седмица 1 тренировка: 15 мин. тичане 
 1 тренировка: 2 х 15 мин. тичане и 1 мин. ходене
 1 тренировка: 20 мин. тичане 

5 седмица 1 тренировка: 20 мин. тичане 
 1 тренировка: 2 х 20 мин. тичане и 1 мин. ходене
 1 тренировка: 30 мин. тичане

6 седмица 1 тренировка: 30 мин. тичане 
 1 тренировка: 2 х 30 мин. тичане и 2 мин. ходене
 1 тренировка: 40 мин. тичане

7 седмица 2 тренировки: 40 мин. тичане 
 1 тренировка: 45 мин. тичане 

8 седмица 2 тренировки: 45 мин. тичане 
 1 тренировка: 50 мин. тичане

9 седмица 1 тренировка: 45 мин. тичане
 1 тренировка: 50 мин. тичане 
 1 тренировка: 55 мин. тичане

10 седмица 1 тренировка: 50 мин. тичане 
 2 тренировки: 55 мин. тичане

11 седмица 1 тренировка: 45 мин. тичане
 1 тренировка: 55 мин. тичане 
 1 тренировка: 60 мин. тичане

12 седмица 3 тренировки: 60 мин. тичане 
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то, си напомняйте непрекъснато да 
изтегляте стъпалото до върховете на  
пръстите – поне докато не автомати-
зирате движението.

8.  Успокояване на дишането
На всеки 4 стъпки вдишвайте, а 
на следващите 4 – издишвайте. 
Това правило е особено важно за 
начинаещите, които дишат твърде 
бързо, затова е необходимо съзна-
телно да съсредоточат усилията си 
върху това. По този начен тялото 
им ще бъде обезпечено с достатъч-
но кислород и те ще се уморяват 
по-бавно. Най-добре е да дишате 
както през устата, така и през носа, 
за да поемате колкото е възмож-
но повече кислород в дробовете 
си. Повечето кислород в организма 
стимулира също по-бързото изгаря-
не на мазнини.

ват при джогинга. От друга страна не 
способства за изграждането на кост-
но вещество и не заздравява кости-
те. Ето защо редуването на двата 
спорта е толкова подходящо. 

15.  Силовите тренировки 
също помагат

Ако искате да увеличите издръжли-
востта си, можете да правите и сило-
ви тренировки 2 пъти седмично в 
дните, свободни от джогинг. В тях 
трябва да наблегнете преди всичко 
на горната част на тялото, гърба и 
торса. Силните мускули правят дви-
женията на въздуха по-икономични 
и пестят енергия. При това се полу-
чава равномерно телесно напреже-
ние и при тичане тежестта се разпре-
деля по-добре, което щади гръбнач-
ния стълб и ставите. Още един плюс 
от силовите тренировки е, че хаби-
те много повече калории, отколкото 
„само” при тичане. Тъй като мускули-
те изгарят всяко количество енергия.

16.  Ръцете нагоре при  
странични бодежи 

Най-честият виновник за остри-
те странични болки е неправилно-
то дишане. Какво помага? Намалете 
темпото, вдигнете ръцете широко 
отворени над главата при вдишва-
не и отпуснете заедно с цялото тяло 
при издишване. Повтаряйте упраж-
нението дотогава, докато не преми-
не болката.

17. Записвайте напредъка си
Твърде пълни, прекалено много 
стрес, никаква кондиция? Важните 
показатели, които искате да подоб-
рите запишете в бележник и пери-
одично оценявайте с „ученически” 
бележки от 1 до 6. Можете да вклю-
чите също кръвното налягане, пул-
сът сутрин и по време на интензивно 
движение, теглото, съдържанието на 
телесни мазнини, ВМI-показателите 
и т.н. Обновявайте записките на 
всеки две седмици. Така ще може-
те да видите напредъка си в цифри, 
а това мотивира!

и да ви препоръча подходящи обув-
ки. При всички случаи си струва да си 
купите добри маратонки – те са най-
важната част от екипа за тичане. Не 
е необходимо да са най-скъпият хай-
тех модел на пазара. Важното е да се 
чувствате удобно в тях и да пасват на 
вашия ортопедичен профил. 

12. Поддържайте формата си
Тичате вече 6 седмици и това се е 
отразило страхотно на фигурата ви. 
Чудесно, само не се отпускайте и 
не спирайте движението. Можете да 
понамалите темпото, ако ви идва в 
повече, но не прекъсвайте трениров-
ките. Защото след 9 седмична липса 
на активност сърдечносъдовата сис-
тема и обмяната на веществата в 
мускулите ще се върнат на „старто-
вото” си ниво, а това би било жалко.

Серия Алга Сан –
№1 в аптеките 

в Германия.

Allga San Arnika
гел и лосион 

ефективни при 
хематоми, 

контузии 
и травми

Allga San
гел и лосион 
бързо облекчават 
болки в мускулите 
и ставите от 
различен произход

A l lgäu

Made in

GERMANY

9.  Лети не само тялото,  
но и душата

„Тичането е най-добрата медитация” – 
казва бенедиктинският монах Михаел 
Бауер. Затова изключете мислите и 
се вслушайте в себе си. Отпуснете 
лицето, корема и таза, разширете 
гърдите и оставете движението да 
пречисти и отпусне психиката ви.

10.  С пулса на изгаряне  
на мазнини

Искате да се отървете преди всичко 
от мастните си натрупвания? Тогава 
трябва да тичате с правилната често-
та. Формулата е: 226 минус годините 
ви се равняват на максималната сър-
дечна честота. При постигане на 60 
до 70 % от това вече сте в режим на 
отслабване. За оптималното горене 
на мазнини е важно да се тича бавно 
и колкото е възможно по-дълго, както 
и да се приема нискокалорична храна. 
Само тогава тялото ще изхразходва 
повече енергия, отколкото поема.

11. Покажете стъпалата си
Анализът на стъпалото ви преди заку-
пуване на спортни обувки може да се 
окаже много полезен. Съвет можете 
да потърсите при ортопед или ото-
ризиран консултант в спортен мага-
зин, а също и при треньор, който да 
посочи грешките в стила ви на бягане 

13.  Разтягайте се само след 
джогинга

Който не се разтяга, рискува скъ-
сяване на мускулите си? „Това не 
е вярно” – опровергава спортният 
медик проф. др. Весингхаге – „Тъй 
като структурата на мускулите не се 
променя. Ако обаче се откажете от 
разтягането, с времето мускулату-
рата ви ще започне да губи флекси-
билността, или с други думи разтега-
телната си способност.” Разтягат се 
само добре загрети мускули, зато-
ва стречингът трябва да се прави 
след джогинг или друга силова тре-
нировка. Изпълнявайте всяко упраж-
нение бавно и старателно, но без да 
прекрачвате прага на болката. 15-20 
секунди на упражнение са достатъч-
ни. „Усещането за напрежение би 
трябвало да спадне след разтягане-
то. Избягвайте също резките движе-
ния – те само ще повишат поднове-
ното мускулно напрежение” – съвет-
ва експертът.

14. Изневярата си струва
Плуването е идеалният уравнове-
сяващ, допълващ и компенсиращ 
спорт за джогинга, тъй като подсил-
ва и прави флексибилна преди всич-
ко мускулатурата на ръцете и рамен-
ния пояс, които не се  натоварват 
активно при тичането. При това тре-
нира допълнително издръжливостта, 
увеличава капацитета на белия дроб 
и щади ставите, които се претовар-
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18.  Преди старта събудете 
главата и тялото

5-минутната загрявка е задължителна 
преди старта, ако искате да избегне-
те спортни травми. Мускулите, сухо-
жилията, връзките и ставите трябва 
да достигнат необходимата темпе-
ратура за „експлоатация”, за да са в 
състояние да функционират безпро-
блемно. Можете например да марши-
рувате на място, да повдигате висо-
ко коленете, да издърпате петата към 
задните части, да раздвижите раме-
нете, да правите кръгове с торса и 
главата, за да освободите напреже-
нието в гръбначния стълб. Ако искате 
да  активирате едновременно муску-
лите и мозъка, е добре да направите 
няколко упражнения за координация. 
При маршируването на място напри-
мер търкаляйте стъпалото от петите 
до пръстите, като при това на чети-
ри такта повдигате ръцете напред, 
настрани, нагоре и отпускате надолу. 
Или подскочете с десния крак надяс-
но, като повдигате левия крак и ръка, 
а после обратно.

19. Мускулна треска
С мускулната треска можете да се 
справите най-добре с помощта на 
топлината. Сауна или гореща вана с 
добавка на арника, борови иглички и 
розмарин ще намалят болките в мус-
кулите. Горещият душ също може да 
помогне. Много добро действие имат 
мазилата, геловете и лосионите с 
екстракти от конски кестен, алпий-
ски клек, арника или розмариново 
масло. Втрийте препарата внима-
телно в кожата, но не масажирай-
те! Силовите масажи няма да помог-
нат - напротив ще влошат състояни-
ето ви, тъй като пречат на зараства-
нето на фините разкъсвания в мус-
кулната тъкан.

20.  По-малкото означава 
повече

Около 45 минути преди тренировка-
та е добре да приемете малка, бога-
та на въглехидрати закуска – напри-
мер един банан или филия пълно-
зърнест хляб с мармалад. Така ще 
можете да тичате без тежест в сто-
маха 45 до 60 минути. За спешни 
случаи можете да носите със себе 
си енергийно блокче с мюсли. Много 
по-важно е обаче да поемате дос-
татъчно течности - не само преди и 
след, но също по време на джогин-
га, ако е по-продължителен. Защото, 

ако човек изпари 4% от своето тегло, 
дееспособността му рязко намалява. 
Чувството на умора и изтощение се 
дължи по-често на загубата на течнос-
ти, отколкото не недостиг на храна. 
С водата на бива и да се прекаля-
ва, тъй като храносмилателната сис-
тема може да преработва максимум 
по 1 литър вода на час и по-големи-
те количества водят до промиване-
то на важни минерали от организма. 
Загубата на соли, минерали и елек-
тролити може да бъде възстновена 
с добавката на витаминно-минерал-
ни комплекси към водата.

DONA - оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действие
Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про-
дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани-
те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе-
лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген-
ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти-
мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху 
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза-
та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в 
костната тъкан.

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма
Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър-
жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 
mg глюкозамин сулфат. 

Показания
Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи-
телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило-
за, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един 
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл-
жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност 
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя-
не стесняването на междуставното пространство, което е значимата 
радиологична промяна при остеоартрита. 
Мета-анализът на литературата на водещи международни и наци-
онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки-
нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю-
козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

Д-р Галина Бъчварова

21.  Здрави кости,  
добро настроение

Джогингът намалява риска от осте-
опороза по време на менопауза. Тъй 
като всяко натоварване е стимул за 
костите да увеличават масата си. 
При това посредством регулиране-
то на обмяната в костите може да 
бъде вграден повече калций. Важно 
е да се знае обаче, че без наличие-
то на витамин D, калцият от храна-
та не може да бъде усвоен от орга-
низма. За да си набавите важния 
витамин следователно, е по-добре 
да тренирате на открито, отколко-
то на тичаща пътека и тренажор във 
фитнес залата. Много от практику-
ващите джогинг жени в менопауза 
страдат от по-малко оплаквания като 
топли вълни, виене на свят, промен-
ливи настроения и пр. Повишават се 
и способностите им за концентрация, 
тъй като както тялото, така и мозъ-
кът биват снабдени с повече кисло-
род. Но само ако не се преуморя-
ват – тогава необходимата за почив-
ка енергия организмът си набавя за 
сметка на мозъчната дейност. 

22.  Здрави като никога  
в коленете

За да предотвратите типичните за 
бегачите болки в коленете, трябва 
регулярно да тренирате, подсилва-
те и разтягате прилежащата сгъваща 
и разгъваща мускулатура на бедра-
та и прасците.
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Леката спортна дейност по време на 
бременност е не само позволена, но и 
категорично препоръчвана от специа-
листите. Двигателната активност помага 
срещу типичните за бременността оплак-
вания като сърдечносъдови смущения, 
променливи настроения, болки в гърба 
и едеми. И не само: ново изследване на 
Института по психология при Немското 
спортно училище в Кьолн показва, че 
по-активните жени изпитват по-малко 
болки по време на раждане, независимо 
че те са със същия интензитет като тези 
на нетренираните. При занимавалите се 
със спорт майки на възраст от 20 до 42 
години се наблюдавали също значител-
но по-редки усложнения като цезарово 
сечение, необходимост от използване на 
форцепс или вакуум при раждането.
„Това се дължи преди всичко на пози-
тивната настройка и положителното усе-
щане на тялото при тренираните жени” 
– е на мнение, др. Марион Сурпризио, 
дипломиран психолог от Института. 
„Те се чувстват по-добре в кожата си и 
имат по-голяма издръжливост – също по 
време на раждане.”
Учените са на мнение, че благодарение 
на по-доброто възприемане на тялото 
си спортувалите кандидат-майки могат 
по-активно да управляват родилния 
процес. „За тялото от гледна точка на 
физическото натоварване раждането е 
сравнимо с най-високо спортно пости-
жение, за което човек – както при пред-
стоящ маратон – трябва добре да се 
подготви” – казва др. Сурпризио.
Затова дори да не са се занимавали със 
спорт преди, специалистите препоръчват 
на бъдещите майки да започнат леки тре-
нировки по време на бременност. Важно 
е, разбира се, преди това да се консулти-
рат с наблюдаващия ги гинеколог.

СПОРТ 
И БРЕМЕННОСТ 
Кой казва, че спортът е забра-
нена територия за бъдещите 
майки? Точно обратното: ново 
изследване показва, че жени-
те, които по време на деветте 
месеца упражняват лек спорт, 
се радват на по-леко раждане 
с по-малко усложнения.

Съвети на специалистите: 
Кои спортове са подходящи  
и се отразяват добре на бременни
l Идеални са спортовете за издръж-
ливост като туризъм, спортно ходе-
не или леко тичане. Те стимулират 
кръвообращението и обезпечават опти-
мално с кислород майчиния организъм 
и плода. Най-високият допустим пулс 
е 140 удара на минута. Добре е бъде-
щата майка да разполага с пулсомер 
за контрол.
l Бавното плуване и аква-гимнасти-
ката са също много подходящи спорто-
ве, включително за напреднала бреме-
ност. Те щадят ставите, които са претова-
рени от увеличеното тегло. Посредством 
натис ка и тласъците на водата се регули-
ра също лимфния ток, което противодей-
ства задържането на вода в организма и 
отичането на краката например.
l С йога бъдещата майка може да 
направи по-силни, гъвкави и еластич-
ни мускулите си, да придобие по-добър 
усет за своето тяло и да тренира диша-
нето си. Йогата подсилва също ментал-
ната сила и умението на човек да си 
налага спокойствие. Потърсете йога-
курс за бременни или специализирана 
литература, за да разберете кои упраж-
нения са подходящи при бременност. 
l Тъй като сухожилията и връзките 
са по-разхлабени поради хормонални-
те промени, добре амортисираните ста-
билни обувки са от особено значе-
ние. А също и избирането на полегати и 
равни пътища.
l Внимание слънце! Планирайте 
карането на колело или джогинга рано 
сутрин или в късния следобед, тъй като 
съчетаният със слънце спорт може да 
загрее тялото ви прекомерно, а това ще 
обремени организма ви и може да се 
отрази зле на плода. 

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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СПОРТ 
И БРЕМЕННОСТ 

НОВИ МЕТОДИ СРЕЩУ КОЖНИ 
ОБРАЗУВАНИЯ  
Не се страхувайте от бенките и 
петната по кожата – нови безбо-
лезнени методи позволяват на 
дерматолозите да се справят с 
доброкачествените образувания, 
преди в тях да са настъпили рако-
ви мутации. Това, което не бива да 
забравяте е добрата UV-защита и 
профилактичните прегледи.

при 
проблемна кожа 

София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Евърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

Кой не обича да усеща слънчевите лъчи 
върху кожата си? Нова енергия, силен 
имунитет, добро настроение, екстра-
доза витамин D и по-здрави кости – 
слънцето действително е източник на 
живот. Но може също да бъде опасно. 
Интензивното UV-лъчение не само със-
тарява и може сериозно да увреди кожа-
та, то повишава риска от ракови образу-
вания. Много по-често от плашещия зло-
качествен рак на кожата (меланом) се 
среща доброкачественият кератом. Тъй 
като възниква незабелязано, той често 
пъти бива откриван твърде късно.
„Който открие по кожата си зачервени, 
частично пигментирани и груби учас-
тъци, чиято повърхност е втвърдена, 
задължително трабва да се прегледа при 
дерматолог” – съветва др. Клаус Фриц, 
кожен лекар от Ландау. Това състоя-
ние на кожата се определя от медици-
те като актинична кератоза. Кератомът 
представлява доброкачествено образу-
вание на кожата, което се разглежда 
като предраково състояние. То се харак-
теризира с разрастване на епидерми-
са и силно изразено вроговяване. В 15% 

от случаите се стига до ракова мутация 
на клетките. 

Хората със светла кожа  
са по-застрашени 
Петната се откриват най-често по лицето и 
деколтето: по челото, бузите, носа, ушите, 
устните, шията. Засегнати са преди всичко 
хората със светла кожа. При мъжете кера-
тозата се среща по-често, отколкото при 
жените. Лекарят внимателно оглежда мес-
тата със специална лупа. При подозрение 
за рак единственият начин доскоро беше 
да се вземе тъканна проба за поставяне 
на диагноза. Модерната флуоресцентна 
процедура може да спести на пациенти-
те рязането. При нея върху изследваното 
място се поставя субстанция, която прави 
раковите мутации видими. 

Мека терапия с кремове  
или светлина 
Също лечението в днешно време е зна-
чително по-просто и безболезнено: вмес-
то оперативно отсраняване или изгаря-
не с течен азот, кератомът може да бъде 
третиран с отпускани по рецепта кре-
мове. Алтернатива предлага и фотоди-
намичната терапия, при която туморни-
те клетки се унищожават посредством 
инфрачервена светлина.

Слънчевата защита  
е най-добрата превенция
При липса на подходяща защита UVA-
лъчението прониква дълбоко в тъкани-
те и нанася непоправими щети – отпуска 
съединителната тъкан, разрушава кола-
гена, стимулира образуването на бръч-
ки и може да предизвика рак. UVB- лъче-
нието предизвиква слънчевия изгаря-
ния, които могат трайно да увредят кож-
ния имунитет. Кожата може да понесе не 
повече от 50 слънчеви бани на година. В 
сметката влизат обаче не само плажните 
удоволствия, но също соларът, карането 
на колело, пиенето на кафе на открито 
или градинската работа. Не забравяйте, 
че кожата ви се нуждае от защита всеки 
път, когато е изложена на слънце - дори 
докато карате ски през зимата.
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ФИТНЕС ЗА ОЧИТЕ

Вероятно ще можете да отделяте по 15 
минути на ден: толкова ще са ви необхо-
дими за новата релаксиращо-тонизираща 
програма за очите. Времето си заслужава, 
тъй като ще ви донесе допълнителна зри-
телна острота, отпочинали очи и буквал-
но сияещ поглед.

Един поглед, едно примигване, 
един миг – това е достатъчно за 
създаването на базова оптична 
картина. И ето че очите започ-
ват любопитно да пътешестват 
към следващия обект, приковал 
интереса ни. Най-важният сети-
вен орган в човешкия организъм 
е шампион в ултрабързото прие-
мане на информация. 10 милиона 
оптически сигнали се предават 
на секунда за систематизиране 
в мозъка. И този процес не пред-
ставлява стрес, а точно обрат- 
ното - здравословна функционал-
на тренировка за очите. 
Натоварващо е, когато пет часа на 
ден или по-дълго очите са прину-
дени да се взират в компютърен 
или телевизионен екран. Тогава 
се обременяват с близо 17 000 
допълнителни зенични реакции. 
Успоредно с това честотата на 
мигане намалява от 20 на 7 пъти 
в минута. Предпазващата слъзна 
течност не се разпределя в доста-
тъчна степен по лигавица и очите 
„изсъхват”. „Така може да възникне 
т.нар. Office-Eye-Syndrom, от който 
страдат близо 35% от работещите 
с компютър служители ” – обясня-
ва очният лекар, д-р Ула Хаусхер-
Баумюлер. „Появява се чувство 

това със същата „четка” започне-
те да изкачвате и да се спускате 
по стълба с 20 стъпала. Колкото 
по-отчетлива и стабилна е въоб-
ражаемата картина, толкова по-
интензивни са подскачащите дви-
жения на очите. След това повто-
рете упражнението, като този път 
боядисвате в бяло поставена на 
зелен фон дъсчена ограда с 20 
летви. Упражнението тренира и 
релаксира едновременно 6 муску-
ла на очите.

3.  Смяна на погледа  
за по-добра зрителна 
острота

От седнало положение повдигнете 
дясната ръка на нивото на рамо-
то, а лявата протегнете напред. 
Дясната ръка подпрете без напре-
жение и свийте двете длани в 
юмруци с палците нагоре. Сега 
започнете да местите погледа си 
от единия палец към другия, без 
да въртите главата. При вдишва-
не гледайте левия палец отпред, 
при издишване десния отстрани. 
Повторете 20 пъти, след това сме-
нете ръцете и повторете упражне-
нието още 20 пъти, като сега при 
вдишване следите десния палец 
отпред, а при издишване - левия 
отстрани. Накрая мигнете 10 пъти 
и затворете очи за около 20 секун-
ди. Упражнението регулира цирку-
лацията на камерната вода и изос-
тря погледа.

4.  Игра на напрягане  
и отпускане тонизира 
уморените очи

Седнете на дивана с разперени и 
спокойно отпуснати върху обле-
галката ръце. Дланите свийте в 
юмруци с палци надолу. Само 
с очите, без да мърдате глава-
та или лицето, месете погледа 
си от единия палец към другия 
в следния ритъм: при вдишва-
не фокусирайте десния палец, 
при издишване затворете очи и 
се съсредоточете върху въобра-
жаемото „трето око” между веж-
дите. При следващото вдишва-
не погледнете към левия палец, 
а при издишване отново се вър-
нете към „третото око”. Повторете 
20 пъти. Смяната на напрягане и 
отпускане на очните мускули ком-
пенсира пренапрягането и релак-
сира уморените очи.

3.  Тренировка с възли 
донася проглеждане

Направете възли на всеки 30 сан-
тиметра на един 2 до 3 метра 
дълъг шнур. Единият край дръжте 
статичен, а другият изтегляйте с 
едната ръка близо до лицето, така 
че да преминава по продълже-
ние на носа. Фиксирайте с двете 
очи близкия до носа възел дото-
гава, докато не се създаде усеща-
не, че във възела се кръстосват 2 
различни шнура. Задръжте погле-
да за 15 секунди. След това пов-
торете упражнението, фиксирай-
ки един по един всеки отделен 
възел от въжето. Накрая затворете 
очите за една минута и дишайте 
дълбоко. Упражнението тренира 
оптималното нагаждане на леща-
та върху обекти от близки и далеч-
ни зони.

за чуждо тяло. Светлинното лъче-
ние от екрана може да предизви-
ка дори помътняване на рогови-
цата, да засегне макулата и да 
увреди остротата на зрението.” 
Предложената тук  релаксиращо-
тонизираща програма за очите 
може да поддържа тонуса им до 
дълбока старост. Необходими са 
няколко мигания повече, малко 
релаксиращ масаж и витасъстав-
ки за блестящ поглед и ясна кар-
тина.

1.  Отпускщо упражнение  
с дълбоко действие

Настанете се удобно и разтрийте 
дланите си една в друга, докато 
не започнат да излъчват топлина. 
Закрийте с тях напълно отворе-
ните си очи, така че между пръс- 
тите да не прониква светлина. 
Дълбоко и спокойно вдишвайте и 
издишвайте, като при всяко пое-
мане на въздух усещате затопля-
щата енергия, излъчваща се от 
ръцете. Колкото повече се отпус-
кате, толкова по-плътно се затва-
рят очите. След 3 минути махнете 
ръцете и отворете очи. Изправете 
се и започнете да прехвърляте 
тежестта на тялото от единия крак 
на другия, като свободно люлее-
те хълбоците си. Ръцете и главата 
следват движението. Очите блуж-
даят, погледа не се задържа на 
нищо. Тази част от упражнението 
продължава 2 минути.

2.  Курс по рисуване  
тренира всеки мускул

Затворете очите в седнало поло-
жение и с върха на носа си изпи-
шете 20 пъти въображаема осми-
ца. Започнете цифрата от среда-
та нагоре и движете главата кол-
кото е възможно по-малко. След 

Какво още се отразява 
добре на очите
Тези 7 съвета могат ефективно да 
подпомогнат грижата за очите:
  ПИЙТЕ МНОГО Изпивайте 2,5 

литра минерална вода или 
неподсладен билков чай на ден. 
Това стимулира производството 
на слъзна течност и предпазва 
очите от изсъхване. Успоредно 
с това регулира лимфния ток и 
предпазва от подути очи.

  БИЛКОВИ КОМПРЕСИ 1 ч.л. 
семена от аптекарски копър 
залейте с 200 мл вряла вода, 
запарете за 10 минути, пре-
цедете през ленена кърпа и 
оставете течността да се изсту-
ди. Напоете 2 памучни тампо-
на и поставете за 5 - 10 минути 
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мание на предпазните им функ-
ции и едва след това на вида и 
формата. Евтините очила-мен-
тета могат да увредят очите 
ви, вместо да ги предпазят. Те 
изкуствено разширяват зеници-
те поради тъмнината, но ако не 
притежават добър UV-филтър, 
позволяват безпрепятственото 
проникване на вредните лъчи 
в тях. В този случай е по-добре 
въобще да не се носят очила – 
тогава естествен защитен меха-
низъм свива зениците и при-
тваря очите, предпазвайки ги от 
увреждане. 

  ВИТАЛНИ ВЕЩЕСТВА 
Здравите очи с оптимална зри-
телна сила се нуждаят всеки-
дневно от коктейл витасъстав-
ки. Особено важни за доброто 
зрение са витамините А, С, Е, 
каротиноидите бета-каротин и 
лутеин, както и омега-3-маст-
ните киселини. Най-добрата 
храна за очите са морковите, 
спанакът, морската риба (сьом-
га, скумрия), цитрусовите пло-
дове, касисът, кивито, ядките. 
Концентрирана порция вита-
съставки предлагат също ком-
плексните препарати за очи от 
аптеката.

върху клепачите при затворени 
очи. Компресът успокоява раз-
дразнените и зачервени „ком-
пютърни” очи. Още по-просто е 
да използвате потопени за 3-5 
минути в гореща вода и  изсту-
дени пакетчета лайков чай.

  РЕЛАКСИРАЩИ МАСАЖИ 
Поставете за стабилност пред-
ната част на палците на двете 
ръце върху слепоочията и с 
показалците започнете леко да 
масажирате костните ръбове на 
очните кухини. Всеки път започ-
вайте движението от основата 
на носа към веждите. На болез-
нените участъци масажирайте 
по-продължително, по-бавно и 
дишайте дълбоко.

Модерните двуфазни ефервесцент-
ни таблетки на ЗДРАВИТ вита-
минно-минерален комплекс с 
лутеин са разработени за хора с 
отслабнал организъм, податливи 
на простуда и работещи на компю-
тър. Те съдържат витамини и мине-
рали, обогатени с лутеин и други 
антиоксиданти, специално подбрани да 
защитават организма от свободните ради-
кали и да допълват дневното хранене с необходими елементи. 
Лутеинът предпазва очите от прекомерната UV-радиация. Той заед-
но с антиоксидантните витамини С и Е предпазва клетките от вред-
ното влияние на оксидантите.
Лутеинът е каротиноид, жизненоважен за очите. Ултравиолетовите 
лъчи са един от ключовите фактори за образуване на свободните 
радикали – химически частици, действащи като малки експлозиви. 
В определени случаи свободните радикали могат да причинят голе-
ми увреждания на клетъчната структура на ретината. Особено кога-
то ретината е допълнително отслабена от някои други заболява-
ния, е необходимо да бъде неутрализирано действието на свобод-
ните радикали, доколкото е възможно. 
Лутеинът се натрупва в ретината и действа като филтър срещу 
вредната слънчева светлина и, като антиоксидант, свързва свобод-
ните радикали и абсорбира електромагнитната радиация. 
Лутеинът не може да се произвежда от организма, поради което се 
налага набавянето му от храната. 
ЗДРАВИТ витаминно-минералният комплекс с лутеин се препо-
ръчва: при чувство за слабост; за хора с нездравословен начин на 
живот; хранещи се с нездравословна храна; при предразположе-
ние към простуда / инфекциозни заболявания; като протектор към 
UV-радиация от компютри, телевизия, слънчева светлина или други 
източници; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчителната 
дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

Защита за очите  
и организма с лутеин, 
витамини и минерали

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

1 таблетка съдържа 250 mсg лутеин

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  2 mg (100% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 100 mg (166,6% от ПДД)

Витамин А 800 mcg (100% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 20 mg (200% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Магнезий 150 mg (50% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 

  ПРОЗЯВАЙТЕ СЕ При това кол-
кото е възможно по-често, тъй 
като прозявките овлажняват 
очите със слъзна течност.

  СВЕТЛИННИ БАНИ Със затво-
рени очи вдигнете лице към 
слънцето. Поставете ръцете си 
с разтворени пръсти на 20 см 
от лицето, като ги движите една 
срещу друга, така че в очите 
да възниква лек светло-тъмен 
рефлекс. Повторете 20 пъти. 
Упражнението може да бъде 
направено и като лицето със 
затворени очи се насочи към 
отстояща на 1 метър електри-
ческа крушка. Главата се движи 
така, че светлината всеки път 
да попада от различен ъгъл 
върху очите - 3 до 5 мину-
ти. И двете светлинни „бани” 
релаксират очите, предизвик-
вайки сигнали за отпускане на 
очния нерв и противодействай-
ки на монотонния мониторен 
стрес. Упражненията трябва да 
се изпълняват само със затво-
рени очи.

  ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО 
Ултравиолетовите лъчи могат 
да увредят ретината, затова при 
силна слънчева светлина вина-
ги носете тъмни очила с добра 
UV-защита. Запомнете, че слън-
чевите очила не са само моден 
аксесоар – те са предназначе-
ни преди всичко да предпазват 
очите, затова обръщайте вни-
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