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СИЛАТА НА ПОДСЪЗНАНИЕТО: 

ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЯ 
ЧРЕЗ ХИПНОЗА

В хипнотичните ритуали има нещо 
завладяващо. Та кой не застива 
изумен пред телевизора, когато в 
хипнотично шоу хора започват да 
лаят като кучета или уверено мина-
ват по греда в състояние на транс? 
Със сериозната хипноза обаче това 
има толкова малко общо, колко-
то инспектор Коломбо с истинската 
криминалистика. „Подобни шоута 
подхранват прастари предразсъдъ-
ци”, - казва д-р Волфганг Блом, 
завеждащ професионална клини-
ка за хипноза и психотерапия: „Така 
модерната хипнотерапия е прину-
дена все още да работи в усло-

Хипнозата е почти толкова стара, колкото и човешката история. През последните годи-
ни изследователите на мозъка стигат до удивителни резултати при проучване тайните 
на транса. Дали смущения на съня, пристрастяване към тютюнопушене или мигрена - 
хипнотерапията се налага като модерен терапевтичен метод за душата и тялото. 

вията на авторитарно влияние и 
насмешки.” 
Залъгват ли ни шоутата тогава? 
По-скоро работят с психологичес-
ки трикове. Ако обаче някой дей-
ствително изпадне в транс, вни-
манието е задължително: „Шоу-
хипнотизаторите могат да мобили-
зират емоции, но при това не знаят 
какво могат да отключат в жертви-
те си и какво трябва да избегнат на 
всяка цена”,  - прдедупреждават от 
Немското дружество за хипноза. В 
някои страни като Израел и Швеция 
шоу-хипнозата дори е забранена. И 
нищо чудно: това, което се случва 

aktiv

 Укрепва венците

Предпазва от 
 пародонтит

Намалява бактериалната плака
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

по време на транс, е всичко друго, 
но не и фантазия.
Изследователите от университета 
във Фрайбург установили, че при 
хипнотизирани хора мозъчният ток 
се променя. Наблюдава се значи-
телно увеличаване на алфа-вълни-
те, които свидетелстват за дълбоко 
отпускане, но също и на тета-вълни-
те, правещи човека по-отворен към 
нови мисли и прозрения. При това 
в състояние на транс мускулатура-
та може интензивно да се отпусне, 
дишането и обмяната на вещества-

5 мита за хипнозата
Вернер Ебервайн, хипнотерапевт от 
Берлин и автор на няколко книги, 
между които „Как действа хипно-
зата” и „Изкуството на хипнозата”, 
хвърля светлина върху тайнството 
на хипнотичния транс. 
Мит 1: Не всеки човек се поддава на 
хипноза.
Това е въпрос на мотивация от страна 
на хипнотизирания и умение от стра-
на на хипнотизиращия, но изборът и 
съгласието за провеждането на сеанс 
са изцяло във властта на пациента. Хората с богато въображение, 
които обичат да фантазират и често си представят различни неща, 
като цяло изпадат по-бързо и по-дълбоко в транс.  
Мит 2: Хипнотизираният губи контрол над себе си.
Човекът в транс прехвърля на хипнотерапевта в определена степен 
и за определено време някои управляващи функции. Той позволя-
ва например проникване на сугестираните от терапевта живи фан-
тазийни картини. Един професионален хипнотерапевт обаче никога 
не се стреми към „контрол” над клиентите си. Нито пък ги принуж-
дава да правят нещо, което те не искат.
Мит 3: Хипнозата е подобна на състояние под наркоза.
Наркозата е състояние, при което пациентът достига до загуба на 
съзнание по медикаментозен път. По време на хипноза клиентът 
винаги остава в контакт с терапевта. Изследванията са доказали,  
че благодарение на отпускане на тялото по време на транс, чувстви-
телността към болка намалява и дори е възможно болката напъл-
но да изчезне. Ето защо методът започва все по-често да се изпол-
зва за обезболяване при определени интервенции като при зъболе-
чение или очни операции.
Мит 4: Хипнотизиращият може да внуши нежелани неща.
Това е възможно и между другото се практикува в някои секти. Както 
обаче доказват експериментите на социалния психолог Милграм, 
човек може и без хипноза да постигне същия ефект – т.е. да при-
нуди хората да вършат неща, които са против техните интереси. 
Пациентът следователно трябва да е наясно, че това е възможно  
също в състояние на транс. Професионалните хипнотерапевти 
обаче не правят това никога. То противоречи както на техния мора-
лен кодекс, така и на медицинската етика. 
Мит 5: Без помощ хипнотизираните остават в транс.
Това е невъзможно. По някое време всеки хипнотизиран излиза от 
транс. Както показват изследванията, това се случва след около 20 
минути. Ако реориентирането към будно състояние обаче не бъде 
внимателно насочвано от терапевта, след излизане от транс човек 
се чувства за известно време зашеметен и объркан. Всеки професи-
оналист се стреми да спести на пациентите си този временен дис-
комфорт и никога не пренебрегва реориентиращата фаза.

та се забавят, а сърдечносъдовата 
система превключва на по-спокоен 
режим. Успоредно се засилва имун-
ната система и се разграждат хормо-
ните на стреса. 

За повече информация: НАТУРПРОДУКТ ООД 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център
Сграда 3, вх.4, тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg
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Как точно и защо хипнозата повлиява 
подсъзнанието за учените е все още 
загадка. Сигурно е обаче, че това се 
случва и то работи, например при 
хора, страхуващи се от зъболекар-
ски кабинет. Тъй като посредством 
хипнотичния транс могат да бъдат 
преодолени страхове, а чувствител-
ността към болка намалена. Също 
при преодоляване пристрастяване-
то към тютюнопушене, в подкрепа 
на програмите за отслабване или 
при мигрена хипнотичната терапия 
се използва успешно. Психически  
обременените жени със страх от без-
детие пък могат да увеличат шансо-
вете си за зачеване.  

Малко история за хипнозата
Източниците свидетелстват, че хип-
нотични ритуали се срещат още в 
една от най-древните цивилизации 
– шумерската. В древна Гърция вече  
са съществували лечебни центро-
ве, в които хипнозата се практикува-
ла като целенасочен терапевтичен 
метод. Също в народната медици-
на се залагало на лечебната й сила 
и някои от целебните хипнотични 
практики са запазени до ден днешен 
в редица култури. Шаманите, знаха-
рите и другите лечители се нуждае-
ли от довеждащите до транс ритъм-
ни техники като барабанни удари, 
пеене, речитативи, клатене на тяло-
то или танци. В края на 19 век френ-
ският невролог Жан-Мартин Шарко 
основава първото училище за хип-
ноза и прави техниката известна 
като терапевтична форма. Един от 
неговите ученици е известният по-
късно основател на психотерапи-
ята Зигмунд Фройд. Той се опитва 
да възлага сугестии на пациентите 
си в заповедна форма, но не успя-
ва да постигне успехи в това начи-
нание. За разлика от американския 
психиатър Милтон Х. Ериксон, който 
подобно на Фройд се насочва към 
силата на подсъзнанието, но не като 
към източник на неврози, а като към 
бликащ фонтан от позитивна енер-
гия. Именно тук се складира цели-
ят натрупан опит, а следователно и 
възможностите на човек да се спра-
вя с живота си. Така Ериксон се пре-
връща в най-значимата фигура на 
модерната хипнотерапия. 
Въз основа на революционни-
те иновации в техниките за хипно-

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

за на Ериксон, както и на научни-
те доказателства от изследванията 
на човешкия мозък терапевтичната 
форма преживява разцвет във всич-
ки запади страни от 70-те години на 
20 век. От 4 години психотерапията 
е повсеместно призната от учените 
като ефективен метод за лечението 
на зависимости и психосоматични 
нарушения, както и за облекчаване-
то на хронични болки и безсъние.

Навътре и обратно
Произходът на думата хипноза 
се свързва с древногръцкия бог на 
съня Хипнос. Донякъде заблужда-
ващо име, тъй като в днешно време 
се счита, че хипнотичният транс е 
самостоятелно състояние на съз-
нанието, което спрямо съня е по-
скоро близо до нормалното будно 
състояние. „Трансът донякъде може 
да бъде сравнен с пътуване към 
собствената същност”, - казва д-р 
Волфганг Блом: „Вниманието се 
пренасочва отвън навътре.”  Така 
погледнато е сигурно, че всеки от 
нас вече е изживявал мини-транс 
– когато „сънува с отворени очи”, 
„потъне” в съдържанието на увлека-
телна книга или се заслуша в звуци.
При хипнотерапия пациентът съз-
нателно се въвежда в това състоя-
ние. „След това съвместно се дефи-
нира целта, която клиентът би искал  
да постигне”, - обяснява д-р Блом. 
Представата, че човек може против 
волята си да издаде нещо интим-
но, може спокойно да бъде забра- 
вена. Тъй като: „Против волята 
на клиента хипнозата никога не е 
ефективна”, - е на мнение експер-
тът. Терапевтът въвежда клиента в 
транс посредством тихо говорене. 
Това може да се случи много бързо 
или да продължава до половин час. 
Повечето хора усещат хипнотичното 
състояние като реене на съзнание-
то, други просто се чувстват спокой-
ни и отпуснати.
Със следващата стъпка се премина-
ва към лечебната фаза. В нея тера-
певтът се опитва да засили подсъз-
нателното посредством метафорич-
ни разкази и окуражаващи извес-
тия. Целта на тези т.нар. сугестии е 
да бъдат разбити привичните пове-
денчески модели,  премахнати пси-
хическите блокажи и мобилизира-
ни самолечебните сили на организ-
ма. При това се работи със съни-
щата, предишния опит и фантазии-
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те на пациента. Една особено сен-
зационно възприемана хипнотична 
техника е връщането на пациента 
към предишни (фиктивни) животи. 
Независимо дали човек вярва в това 
или не: „За някои хора е по-лесно 
да решават проблемите си „в мина-
лото”, – е на мнение д-р Блом. „При 
това тези решения съвсем осезаемо 
повлияват и тяхното настояще.”
На края на всеки сеанс има реори-
ентираща фаза. В нея пациентът 
внимателно се извежда от транс,  
като съзнанието му извървява об-
ратния път – отвътре навън. 

Медитация или хипнотерапия
Насочване вниманието навътре, 
отпускане на съзнанието, пълна кон-
центрация и самовглъбяване, рабо-
та с визуални картини – това е 
и принципът на медитацията. „На 
пръв поглед методите изглеждат 
много подобни”,  - казва проф. д-р 
Улрике Халсбанд от фрайбургския 
университет в своето изследване 
„Медитация и хипноза”. Според мне-
нието на изследователката обаче на 
пръв план излизат не сходствата, а  
съществени разлики. Към тях принад-
лежат между другото интеракцията с  
хипнотизатор и връщане към споме-

ните при хипноза. Докато при меди-
тацията фокусът е насочен преди 
всичко тук и сега. Също междучо-
вешкият компонент е от съществено 
значение, е на мнение експертката.
Който се интересува от хипнотера-
пия, трябва да се обърне към спе-
циално обучен лекар или психоте-
рапевт и да бъде много придирчив 
при избора му: Притежава ли спе-
циалистът необходимата чувстви-
телност? Добра химия ли се полу-
чава между тях? Възможни ли са 
основани на доверие отношения  
помежду им?
Лечебният процес може да има раз-
лична продължителност. В някои 
случаи са достатъчни само един 
или два сеанса. Но това зависи от 
много фактори – професионалните 
умения на специалиста, възприем-
чивостта на пациента, както и спо-
собността му да приема картин-
ни послания в състояние на транс, 
които да може да съхранява. Така 
„старата дама” - хипнозата може да 
отваря затворени врати в психика-
та и се налага като модерен тера-
певтичен метод с най-добри бъде-
щи перспективи.

Стандартът за профилактика  
и лечение при нарушение  

на паметта, световъртеж  
и шум в ушите

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

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

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

придават на EGb 761 оригинален характер.

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

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

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

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

l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни 
радикали;

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

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

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

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

Многобройни плацебо–контролира-
ни, двойно-слепи и рандомизира-

ни проучвания показват ефек-
тивността на Tebokan® при 
деменции от съдов и дегенера-
тивен характер, слединсултни 
състояния и исхемична болест 
на сърцето, световъртеж и шум 
в ушите. Tebokan® подобрява 

когнитивните способности при 
здрави доброволци, което го прави 

подходящ за употреба от ученици и 
студенти по време на сесии и натовар-

вания. По отношение на профила на безопасност на Tebokan® 
няма статистически значима разлика в честотата на странични-
те ефекти в сравнение с плацебо.

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

Д-р Галина Бъчварова

Разрешаване на проблемите 
посредством самохипноза
Искате да свалите излишните килограми, да спрете цигарите 
или да се справяте по-успешно със стреса? Не бързайте вед-
нага да записвате час при терапевт. Самохипнозата може да се 
окаже не по-малко ефективен път да разрешите някои от все-
кидневните си проблеми.
Ето как можете да постигнете това: Потърсете спокойно място, 
на което се чувствате напълно защитен. Това може да бъде люби-
мото ви кресло или усамотена пейка в парка. Преди да започнете, 
трябва да дефинирате целта си и да я формулирате ясно в едно 
до две изречения. За да изпаднете в транс, можете да фиксирате 
определен предмет, да слушате музика, да работите със затопляне 
на тялото или със самовнушения като „Моята лява ръка е топла и 
натежава...” и т.н. Можете да изпробвате някоя от известните диха-
телни техники. Също визуални представи, мислени картини или 
пътуване към приятни спомени може да се окаже успешен път към 
достигане дълбините на подсъзнанието. Ако сте постигнали със-
тояние на транс, можете да пристъпите към самовнушенията. Те 
трябва да бъдат формулирани позитивно, например: „Всеки ден 
ще изпитвам все повече радост от това, че се храня здравослов-
но”, или: „Ще отслабвам дотогава, докато не постигна мечтаното си 
тегло – при това ще се чувствам добре през цялото време”. Когато 
свършите с набелязаните цели, можете да се върнете тук и сега. 
Насладете се съзнателно още веднъж на вашето отпуснато състоя-
ние, после бавно пребройте от 1 до 3. Отворете очи и почувствайте 
своята будност, усещане за покой и удовлетвореност.
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БЪРЗА ПОМОЩ

КОГАТО ТЯЛОТО 
БИЕ ТРЕВОГА
Можете да откриете от какво сте болни и без задължителното посе-
щение на лекарски кабинет. Много от предупредителните сигнали, 
които изпраща тялото, са толкова ясни, че лаиците също могат да 
разпознаят симптомите и да поставят правилна диагноза.

Силно главоболие, дълбоки кръ-
гове под очите, петна по кожата... 
Последици от снощното препиване или 
нещо по-сериозно? При необичайни  
или непознати симптоми, хората имат 
навика да се взират в оплакванията 
си и често да преувеличават причи-
ната. Така вместо на обичайния мах-
мурлук главоболието може да се при-
пише на мозъчен тумор, сенките под 
очите на кръвно заболяване... Пък и 
меланомът не започваше ли с петна 
по кожата?

Понякога няма причини за паника, но 
бдителността не е излишна. Защото 
всяка болест се проявява, сигнализи-
райки с предупредителни сигнали.

Вглеждането може  
да спаси живот
Медиатори отвътре: Внимателното 
вглеждане и проучване на тялото 
може дори да спаси живот. Това важи 
както за новопоявилите се тежест и 
болка в гърдите като предвестници 
на сърдечен инфаркт, така и за забе-
лязаните кожни промени при карци-
ном. Също тъканните втвърдявания и 
новообразуванията често са аларми-
ращ сигнал: в 80% от случаите на рак 
на гърдата туморът при откриването 
се напипва вече осезаемо.
Първокласна защитна система: 
На чувствителната предупредителна 
система на човешкото тяло би могла 
да завиди и най-напредналата охра-
нителна фирма. За около час състоя-
нието на до 100 билиона клетки зорко 
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КОГАТО ТЯЛОТО 
БИЕ ТРЕВОГА

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

се контролира от био-сензори, които 
изпращат сигналите за нередност под 
формата на милиарди електрически 
импулси към управляващия център 
в мозъка по информационно трасе 
от 780 000 километра нервни влак-
на. Като нередност се отчитат всяка-
къв вид нарушения от дисфункция-
та на вътрешни органи и системи до 
кислородното съдържение на кръвта, 
повишаване на телесната температу-
ра или недостиг на хранителни със-
тавки. Смущенията намират и вън-
шен израз: липсата на кислород чрез 
мехурчета по ноктите и отпадналост, 
недостигът на минерали чрез чупливи 
нокти и коса, инфекциите чрез пови-
шена температура и болки.
Особена бдителност изискват 
следните 5 важни симптоми:
1. Тежест в гърдите при физическо 
натоварване – предупредителен сиг-
нал за сърдечносъдово заболяване 
или хронично-обструктивен бронхит.
2. Необичайна, безпричинна загу-
ба на тегло – алармиращ сигнал за 
тежка вътрешна болест като рак.
3. Задържане на течност в тъканите – 
признак на бъбречно заболяване или 
дисфункция.
4. Болки с неясен произход – често 
пъти са индикация за инфекциозно 
заболяване.
5. Необясними кръвотечения или 
наличие на кръв в телесни течности 
като изпражнения, урина, храчки – 
причината може да е тумурно обра-
зувание.
Редки погрешни аларми: Дори лека-
рят да не открие веднага причината 
за притеснителните симптоми, обез-
покоеният пациент не трябва да се 
превръща в хипохондрик. Понякога и 
най-обстойни изследвания не позво-
ляват поставянето на правилна диа-
гноза, било поради рядко, неразпоз-
нато или все още неизвестно заболя-
ване. Така например едва след откри-
ването на Helicobacter pylori през 1978 
година много от стомашните болки 
престават да бъдат категоризира-
ни като психосоматични. При всички 
положения изследванията са наложи-
телни – те позволяват елиминирането 
на познатите сериозни заболявания и 
създават предпоставки за търсенето 
на неизвестния причинител.

Вслушвайте се в сигналите
„Най-голямата пречка за човешкия 
живот е невнимание по отношение 
на здравето”, – предупреждава още 
в античността древногръцкият фило-
соф Платон. При това, за да запазите 
здравето си или откриете рано сери-
озно заболяване, съвсем не е необхо-
димо да анализирате постоянно тяло-
то си. При здравословен начин на 
живот е достатъчно да обръщате вни-
мание на внезапно появили се, непоз-
нати или нетипични симптоми, които 
трябва своевременно да консултира-

те с лекар. Кои от тях са опасни и кои 
безобидни, можете да определите с 
помощта на специалист, а понякога и 
сами. За целта разгледайте следва-
щите насочващи симптоми:
n Очи 
Зачервени очи пред компютъра
l Рисков фактор PC: Оцветяването 
издава много за състоянието на кръ-
воносните съдове и органите.
l Чести симптоми: Зачервяване, 
дразнене, сърбеж, усещане за чуждо 
тяло (напр. песъчинка) – насочват 
към т.нар. сухи очи, напр. поради 
честа работа с компютър. По-рядко 
може да са сигнал за алергия или 
херпесна инфекция. Слепените от 
секрети зачервени очи свидетелстват 
за конюнктивит (бактериална инфек-
ция). Кръгове под очите се образу-
ват при умора, недоспиване, алер-
гия или липса на желязо. Торбичките 
под очите най-често се дължат на 
алергия, по-рядко на бъбречно забо-
ляване.
l Алармиращи сигнали: Жълтото 
оцветяване е показател за заболя-
ване на черния дроб или жлъчката. 
Изпъкналите очи насочват към забо-
ляване на щитовидната жлеза (напр. 
базедова болест), а честа поява на 
спукани капиляри - към високо кръв-
но налягане.
l На лекар: При наличие на гной-
ни секрети, главоболие, висока тем-
пература.

n Гръб  
Лоша стойка и неправилно седене 
l Най-често безопасно: Само в 
редки случаи са засегнати органите.
l Чести симптоми: Болки в поясната 
област на гръбначния стълб при седе-
не или лежане – най-честата причина 
е лоша постановка на тялото, по-ряд-
ко се дължи на камъни в жлъчката. 
Силни болки при въртеливо движе-
ние или повдигане на тежест – насоч-
ват към лумбаго (отзвучава в рамките 
на 3 до 5 дни).
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l Алармиращи сигнали: Натиск зад 
гръдната кост (стернума) може да 
бъде показател за сърдечно заболя-
ване. Придружено с връщане на кисе-
лини в хранопровода може да свиде-
телства за възпаление на хранопро-
вода или гастрит. Парализа на ръце-
те и / или краката насочва към херния 
на междупрешленния диск или тежко 
увреждане на гръбначния стълб.
l На лекар: При успоредно наблюда-
вана висока температура и парализа.
n Нокти на пръстите на ръцете 
Огледало за доставката на витами-
ни и минерали

l Красива с цинк и желязо: Хормоните, 
минералните вещества и имунната сис-
тема влияят на състоянието на косата.
l Чести симптоми: Тънка коса или 
дифузен косопад свидетелстват за 
недостиг на цинк и желязо или за 
климактерум (недостиг на естроген). 
Сърбеж по кожата на главата и пър-
хут могат да се дължат на използване-
то на агресивен шампоан или гъбич-
на инфекция. Силен косопад може да 
настъпи след прекарана инфекция, 
да бъде предизвикан от медикаменти 
(напр. за високо кръвно налягане) или 
да се дължи на високото съдържание 
на захар в кръвта. Кръгов косопад се 
набюдава при автоимунни смущения 
или се дължи на стрес.
l Алармиращи сигнали: Силен 
косопад, ускорено сърцебиене, про-
мяна в теглото – могат да бъдат сви-
детелство за заболяване на щитовид-
ната жлеза. Засилен растеж на косми 
по тялото се наблюдава при хормо-
нални смущения, кисти на яйчника 
(PCO-синдром).
l На лекар: Ако в продължение на 
една седмица опадат повече от 100 
косми на ден.

Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

Серия, създадена да поддържа суха и чувствителна кожа, каквато е детската.
Сухата и чувствителна детска кожа има нужда 
от постоянни грижи, интензивно омазняване 
и хидратиране. Полиненаситените мастни 
киселини в маслото от Нахткерце (цис-
линолова и гама-линоленова) омазняват 
сухата детска кожа, хидратират я, стимулират 
естествените ѝ бариерни функции и така 
намаляват дразненето и залющването. Чрез 
добавка на урея (естествена хидратираща 
субстанция), масло от жожоба, гваязулен 
и сквален бебешката кожа се предпазва от 
изсушаване, а душ-олиото „Нахткерцен“ 
прави нежната грижа за сухата детска кожа 
напълно завършена. 

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО

l Розовият цвят свидетелства за 
здраве: Ноктите на ръцете много 
точно отразяват обезпечаването на 
организма с витамини и минерали.
l Чести симптоми: Белите петна са 
свидетелство за неправилен мани-
кюр. Мехурчета по ноктите свиде-
телстват за нарушения в кръвоснаб-
дяването или липса на желязо в орга-
низма. Напречните бразди представ-
ляват късна последица от инфекция. 
Меки чупливи нокти се наблюдават 
при хиперфункция на щитовидната 
жлеза, но също и при липса на бел-
тъчини и минерали. Дълбоки надлъж-

ни бразди се появяват при анемия и 
ревматизъм.
l Алармиращи сигнали: Изпъкнали 
подобно на часовникови стъкла нокти 
могат да бъдат свидетелство за сър-
дечна, белодробна недостатъчност 
или заболяване на червата, оцветя-
ване в бяло – показател за отравяне 
(напр. с олово или арсен), чернодроб-
но или бъбречно заболяване.
l На лекар: При наличие на допълни-
телни симптоми като екземи по кожа-
та, учестено дишане, гадене и др.
n Коса
Твърде тънко покритие на главата

n Език 
Прозорец към тялото
l Разкрива проблемите на храно-
смилателния тракт: Показва алер-
гии, инфекции, стомашно-чревни 
нарушения.
l Чести симптоми: Парещ език – най-
често е свидетелство за алергия, напр. 
към зъбен пълнеж или имплант, липса 
на витамин В12 или фолиева киселина. 
Покрит с бял налеп език се наблюдава 
при гъбична инфекция, липса на желя-
зо, стомашно заболяване (напр. гас-
трит). Език като географска карта (със 
сиво-бели линии) - представлява реак-
ция на съдържащи хистамин храни 
като червено вино, сирене и др.
l Алармиращи сигнали: Малинено 
червен език, придружен с болки в 
гърлото е показател за скарлатина. 
Белите, неотстраняеми петна се дъл-
жат на левкоплакия (предизвикана 
от лош зъбен пълнеж или никотин) и 
са свидетелство за повишен риск от 
раково заболяване.
l На лекар: При повишена темпера-
тура, стомашно-чревни оплаквания, 
левкоплакия.
n Уста  
Сериозно предупреждение
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Серия Репарил 
– първа помощ при травми

Компанията ROTTAPHARM / MADAUS следва основната научна страте-
гия традиционни растителни продукти да се разработват до модерни фар-
мацевтични стандарти: проучване до активните молекулярни компоненти с 
доказана ефективност и профил на безопасност за развитието на нови ори-
гинални продукти. Във връзка с тази концеп-
ция фирмата започва да изучава лечеб-
ното растение див кестен (Aesculum 
hippocastanum L.), което е известно 
от векове с въздействието си при 
различни хронични венозни забо-
лявания. Изолирана е активната 
съставка на растението – есцин. 
На базата на многобройни кли-
нични проучвания върху есцина е 
разработена серия Reparil®, която 
включва три продукта – стомашно-ус-
тойчиви таблети, гел и спрей. 

Основните показания на серията Репарил са: 
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци 
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разши-
рени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално при-
ложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпали-
телно и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетилами-
носалицилат. 
Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в 
тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за 
тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефек-
тивно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразе-
но  болкоуспокояващо действие.
Репарил - гел N притежава и следните предимства:
l прозрачен е, прониква бързо и дълбоко в засегнатите участъци;
l  не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен 

за употреба;
l  охлажда, понася  се добре и може да се прилага ВЕДНАГА след травмата.
Репарил стомашно-устойчиви таблети са лекарствен продукт без лекарско 
предписание, който притежава отбъбващо, противооточно и противовъзпали-

телно действие. Използват се за лечение на пост-
травматични и постоперативни отоци. Прилагат 
се по две таблети три пъти дневно в острата фаза 
(първите няколко дни) и три пъти дневно по една 
таблета като поддържащо лечение.
Репарил айс спрей e медицинско изделие на 
основата на ментол и камфор. Приложен веднага 
след травмата, действа силно охлаждащо локално 
върху засегнатия участък и по този начин предот-
вратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил оси-
гурява първа незабавна помощ при травми. При настъпила травма, при 
която няма открити рани, незабавно напръскайте с Репарил айс спрей, 
за да осигурите охлаждане и да предотвратите образуването на оток. 
След охлаждането на засегнатия участък мажете няколко пъти дневно с 
Репарил - гел. При тежки травми с отоци приемайте в допълнение и сто-
машно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема. 

Д-р Галина Бъчваровa

l Проблеми с имунитета: Устата 
издава имунни и стомашни смущения.
l Чести симптоми: Нацепване 
на кожата при ъгълчетата на уста-
та свидетелства за липса на желя-
зо и витамин В12, често за инфекция 
с квасна гъбичка, по-рядко за диа-
бет и алергии. Мехурчета по устни-
те се появяват при наличието на хер-
пес. Изпръхнали, нацепени устни се 
наблюдават при неправилна грижа, 
силно слюноотделяне (предизвика-
но например от зле поставени про-
тези), прекалено голяма киселин-
ност на стомаха, висока температу-
ра. Неприятен дъх от устата – може 
да се дължи на проблеми със зъбите, 
неправилна хигиена или на стомашна 
инфекция с Helicobacter pylori.
l Алармиращи сигнали: Посинели 
устни – могат да се дължат на сър-
дечно заболяване. Сърбеж и отича-
не на устните, придружено с недостиг 
на въздух – свидетелство за алергия, 
анафилактичен шок.
l На лекар: При наличие на отекли 
или посинели устни.
n Кожа  
Като отворена книга
l Огледало на психиката и защит-
ните сили: Храненето, инфекциите и 
медикаментите също повлияват със-
тоянието на външната обвивка на 
човешкото тяло.
l Чести симптоми: Лющещи се учас-
тъци и сърбеж насочват към невро-
дермит. Пигментните петна по кожа-
та могат да се дължат на UV-лъчение, 
злоупотреба с алкохол или медика-
менти, а също на недостиг на цинк 
в организма. Бели петна се наблю-
дават при автоимунни нарушения, 
често при заболяване на щитовидна-
та жлеза. Вроговеното образувание с 
тъмна точка най-често е брадавица, 
без черен връх, най-често на главата 
– бял кожен рак.   
l Алармиращи сигнали: Общ сър-
беж – може да се дължи на меди-
каментозна алергия, чернодробно 
или раково заболяване. Безпричинни 
сини петна и подкожни хематоми – 
могат да са свидетелство за нару-
шения в кръвосъсирването, непоно-
симост към медикаменти, левкемия. 
Тъмно оцветени, увеличаващи се 
новообразувания по кожата или про-
мяна във вида на съществуващи вече 
бемки – съмнение за меланом.
l На лекар: При съмнение за мела-
ном в най-къси срокове.

n Уши  
Вслушвайте се в кръвното налягане
l Смущения: Много от тях нямат 
нищо общо с ушите.
l Чести симптоми: Шум, пищене в 
ушите – дължат се на напрежение в 
горната част на гръбначния стълб, 
врата и раменете, неправилна поста-
новка на челюстта или диабет. Болки, 
усещане за натиск – най-често при 
нощно скърцане със зъби. Нарушен 
слух се наблюдава при високо кръвно 
налягане, високи стойности на кръв-
ната захар.
l Алармиращи сигнали: Силни 
стрелкащи болки – вероятно възпа-
ление на средното ухо или ушните 
канали. Загуба на слуха, което не се 
подобрява при движение на главата 
или дъкателни движения – вероятно 
увреждане на слуха.
l На лекар: При болки, загуба на 
слуха или силен световъртеж.

n Крака 
Сигнали от сърцето и бъбреците
l SOS аларма: Ставите, вените и 
тъканите сигнализират при заболява-
не на сърцето или бъбреците.
l Чести симптоми: Отекли крака при 
топлина са свидетелство за съедини-
телнотъканна или венозна слабост. 
Болки в краката при ходене са пока-
зател за нарушения в кръвоснабдява-
нето, предизвикани от атеросклеро-
за или диабет. Нощни болки, изтръп-
ване, парене, конвулсии насочват 
към нервни нарушения или диабет. 
Дълбоки цепнатини между пръстите 
и лющеща се кожа показват наличие 
на гъбички. Видимите изпъкнали вени 
представляват варици или разшире-
ни вени - чест спътник на наднорме-
ното тегло, високата кръвна захар и 
липсата на витамин С. Честите крам-
пи на прасците в голяма част от слу-
чаите се дължат на недостиг на маг-
незий в организма.
l Алармиращи сигнали: Отичане и 
на двата крака (напр. при глезените) – 
може да се дължи на липса на белтъ-
чини, бъбречно заболяване, сърдечна 
слабост или високо кръвно налягане. 
Отекли, горещи стави след хранител-
но отравяне – могат да бъдат признак 
на бактериален артрит. Безпричинни 
болки, горещи, отекли прасци – съм-
нение за тромбоза.
l На лекар: При наличие на висока 
температура и отоци, които се усе-
щат горещи.
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ТЕМА ТАБУ: 

БОЛЕСТНИ ПОЗИВИ 
ЗА УРИНИРАНЕ
Отделянето на приетите през деня течности е сред нормалните всекидневни дейности. 
Неприятно и обременително става, когато естествената физиологична нужда започне да 
доминира над всички останали и намирането на тоалетна се превърне в технически и 
психически проблем, който спъва нормалния ход на ежедневието.

Поемането на течности е жизне-
новажно. Тъй като всяка отдел-
на клетка в нашия организъм 
се нуждае от вода, за да може 
да функционира оптимално. 
Течността, която приемаме, се 
филтрира в бъбреците и през 
пикочните канали се влива в 
пикочния мехур. Едва по-къс-
но, когато в него се събере над 
½ литър урина, повечето хора 
изпитват нужда да посетят тоа-
летната за изпразването му. Ако 
се наблюдават по-чести или по-

силни позиви за уриниране в 
други, неестествени ситуации, 
причината най-често е болестно 
състояние.

При спонтанни, некотролиру-
еми позиви за уриниране меди-
ците говорят за пикочна инкон-
тиненция, известна още с попу-
лярното име „слабост на пикоч-
ния мехур”. От заболяването са 
засегнати по-често жени в кли-
мактерична възраст, но също при 
по-млади жени и мъже некон-
тролираното изпускане на урина 
не е рядкост. Поради факта, че 
въпросите, свързани с пикочни-
те проблеми, са притеснителни, 
повечето засегнати предпочи-
тат да не обсъждат болезнена-
та тема табу.

Възпаление 
на пикочния мехур
Възпаленията са най-честите 
заболявания на пикочните пъти-
ща. След инфекциите на диха-
телните пътища, те се причис-
ляват към вторите по честота 
бактериални възпаления и зася-
гат предимно жени: много над 
половината от всички жени са 
страдали поне веднъж в живо-
та си от възпаление на пикоч-
ния мехур. Причината за това се 
корени преди всичко в специфи-
ката на женската анатомия, тъй 
като пикочните тръби на жената 
са значително по-къси от тези на 
мъжа. Това улеснява попадането 
на болестотворни причинители 
в пикочния мехур и предизвик-
ването на инфекция с типичните 
симптоми: чести позиви и парене 
при отделянето на урина.
Важно за предотвратяването на 
пикочна инфекция от една стра-
на е правилната интимна хигие-
на (особено след ходене по голя-
ма нужда – бърсането или изми-
ването трябва да става винаги 
отпред назад, за да не се допус-
не самозаразяване от ануса) и от  
друга – пиенето на много течнос-
ти. Тъй като в един добре про-
мит мехур болестотворните при- 
чинители не могат да се задър-
жат и биват буквално отмити.

Дали една инфекция на пикоч-
ните пътища се налага да бъде 
лекувана с антибиотици, трябва 
да реши лекарят за всеки отде-
лен случай. При тежка нелекува-
на инфекция на пикочния мехур 
съществува опасност микроби-
те да проникнат по тръбите в 
бъбреците и да предизвикат въз-
паление и там.

Слабост на пикочния мехур
По-силни, по-чести позиви за ури-
ниране, придружени с неконтро-
лирана загуба на урина (напри-
мер при смях, кихане или кашля-
не) се наблюдават най-често при 
жени в менопауза. И тук подоб-
но на пикочните инфекции жен-

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. 

Сега 
с 

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

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

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

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

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

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

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

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

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

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

Д-р Галина Бъчварова

ската анатомия играе централна 
роля. Тъй като по време на бре-
менност (но също и при значи-
телно наднормено тегло) тазова-
та мускулатура силно се разтя-
га и натоварва. Пикочният мехур 
като част от таза загубва опората 
си и може да се смъкне надолу. 
Друга причина са женските хор-
мони, които при всички положе-
ния допринасят за стабилността 
на таза. Когато производството 
им в климактериума рязко нама-
лее, това допълнително довежда 
до нестабилност в таза с честа 
последица: „слабост на пикочния  
мехур”.
Посредством целенасочени тре-
нироки на тазовата мускулатура 
могат да бъдат постигнати добри 
резултати. Също хормонални-
те препарати като естрогенови 
мазила или вагинални свещич-
ки, както и антихолинергичните 
лекарствени средства за отпус-
кане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур са ефективни терапев-
тични методи при инконтинен-
ция. Ако упражненията и меди-
каментите не помогнат, може да 

Важни медикаменти
n  Антихолинергични средства 

(напр. Spasmolyt, Trospiumchlorid, 
Oxybutinin): тези медикаменти оказ-
ват спазмолитично действие върху 
мускулатурата на пикочния мехур.

n  Антибиотици: прилагат се за кратковременно лечение на бактриал-
ни инфекции на пикочните пътища.

n  Аналгетици (болкоуспокояващи), спазмолитици (отпускащи спаз-
мите средства): приемат се след консултация с лекуващия лекар, 
ако позивите за уриниране са свързани с болки и / или спазми.

n  Хормонални препарати: Могат да бъдат назначени на жени в мено-
пауза, ако болестните позиви за уриниране са предизвикани от сла-
бост на пикочния мехур.

n  Ботулинумтоксин: една инжекция в пикочния мехур парализира  
мускулатурата на мехура и спира болестните позиви за уриниране. 
Ефектът обаче продължава от 6 до 8 месеца: после инжекцията тряб-
ва да бъде направена отново.

n  Инсулин и други медикаменти за диабет: ако честите позиви за 
уриниране са предизвикани от диабетно заболяване, трябва първо 
да бъде лекувано основното заболяване по оптимален начин.

n  Подсилващи сърцето медикаменти (напр. бетаблокери, препара-
ти с дигиталис и др.): подобно на диабета, трябва да бъде лекувана 
първо „сърдечната слабост”, ако тя е причината за проблемите с чес-
тотата на уриниране.

се наложи опертивна намеса за 
стабилизиране на тазовите ана-
томични връзки. 

Увеличаване на простата
Много мъже във втората поло-
вина на живота си имат сходни 
оплаквания: изпитват непрекъс-
ната нужда да отидат до тоалет-
ната, но урината едва-едва про-
капва. Причината за това най-
често е доброкачествено увели-
чаване (хипрплазия) на проста-
тата, често срещана проява с 
напредване на възрастта. 
На практика всеки трети мъж над 
50 години се оплаква от чести, 
нощни, внезапно явяващи се 
позиви за урирниране и пробле-
ми с изпразването на мехура. 
Простатата се намира точно под 
пикочния мехур и завършва с 
уретрата. Още след 30-те годи-
ни простатата започва да нарас-
тва. Нормално с размер на кес-
тен, тя се увеличава до разме-
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ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Диабет 
От „захарна болест” страдат 
много хора в продължение на 
дълго време, преди да им бъде 
поставена диагноза „диабет”. 
По-чести позиви за уриниране 
и нощно ходене до тоалетна-
та са сред едни от най-важни-
те симптоми, които биха могли 
рано да насочат към диабет-
но заболяване, особено ако са 
придружени с увеличено чув-
ство за жажда.
Причините за появата на диа-
бет може да са обусловени от 
различни фактори, между които 
и генетично предразположе-
ние. Срещу него не може да се 
направи много, но срещу други-
те важни фактори може активно 
да се влияе за предотвратяване 
или поне забавяне на диабетно-
то заболяване: да се поддържа 
нормално телесно тегло, да се 
упражнява достатъчно и редов-
но движение и по възможност да 
се избягва стрес.

Сърдечна слабост
„Слабо сърце” е описанието на 
комплексно заболяване (сърдеч-
на инсуфициенция), което може 
да се прояви както в лявата, така 
и в дясната половина на сърцето. 
И в двата случая възможността за 
изпомпване на кръв е намалена, 
поради което в организма се стига 
до увеличено отделяне на урина, 
както и до типично отичане на 
краката. През нощта, докато тяло-
то е в лежащо положение, събра-
лата се в тъканите вода отново се 
влива в кръвообращението и, пре-
минавайки през бъбреците, започ-
ва да се събира в пикочния мехур. 
Резултатът е, че на засегнатите се 
налага по-често да ходят нощем 
до тоалетната.
Нормалното тегло и достатъч-
ното движение помагат и в слу-
чая като превантивна мярка. 
Високото кръвно налягане тряб-
ва да бъде под постоянен лекар-

ски контрол, за да се поддържа в 
оптимални граници.  

Какво друго може  
да предизвика позиви  
за уриниране
Който поема много течности, 
естествено изпразва по-често 
пикочния си мехур. Алкохолът 
и кафето обаче, поради обра-
зуването на определен хор-
мон, допълнително допринасят 
за това. Също много чайове за 
бъбреците и пикочните пътища 
имат изявено мочогонно дей-
ствие, което при инфекции е 
преднамерено търсен ефект.
Диуретични медикаменти се 
назначават между другото при 
сърдечна слабост с цел разто-
варване на сърцето и увеличено-
то отделяне на урина се приема 
като част от терапията.
Камъни в жлъчката, бременност, 
туморни образувания в близост 
с пикочните пътища, бъбречни  
болести или заболявания на 
гръбначния мозък при всички 
положения могат да предизвикат 
чести позиви за уриниране. 

рите на портокал. В резултат на 
този естествен възрастово-обус-
ловен процес уретрата се стесня-
ва и урината трябва да се изхвър-
ля срещу повишено съпротивле-
ние. Продължителното свръхна-
товарване раздразва пикочния 
мехур. В резултат на това се поя-
вяват внезапните и чести пози-
ви за уриниране. Явяват се и про-
блеми с изпразването на пикочния 
мехур: трудно начало на уринира-
нето, вяла струя, остатъчни капки 

урина, както и чувството, че меху-
рът не е изпразнен напълно. 
Вързастово-обусловеното нарас-
тване на простатата не може  
да бъде спряно, но многото дви-
жение и тренировки могат да 
смекчат оплакванията. Добре е 
да се избягва продължително-
то седене и по-възможност да 
се откажат алкохолът и кафето. 
Редовното изпразване на чер-
вата успокоява непрекъснатите 
позиви за уриниране. Топлите 
седящи бани и баните на кра-
ката с постепенно затопляне на 
водата раздвижват кръвообра-
щението в тазовата област и 
при всички положения помагат. 
Някои храни и билки са особено 
ефективни при овладяване на 
неприятните симптоми. Такива 
са например бобовите растения 
(особено соята и лещата), ядки-
те и семената (особено тиквени-
те семки), тлъстата риба и мор-
ските дарове, кореноплодните 
зеленчуци, лененото масло, коп-
ривата, сабалът и др.
За мъжете над 45-годишна въз-
раст се препоръчват ежегодни 
профилактични прегледи при 
уролог, тъй като ракът на прос-
татата е със сходни симптоми, 
а колкото по-рано бъде открито 
евентуално злокачествено обра-
зувание, толкова по-големи са 
шансовете за лечение.

Трябва да отидете на лекар, ако...
l  ... сте жена, ходите необичайно често до тоалетната и усещате паре-

не при отделяне на урина.
l  ... установите наличие на кръв в урината.
l  ... честите позиви за уриниране са придружени от болки в долната 

част на корема, кръста или бъбреците.
l  ... нощем ставате минимум 3 пъти, за да отидете до тоалетната, и / 

или имате проблеми с дишането (ускорено дишане при физическо 
натоварване, недостиг на въздух в легнало положение).

l  ... честите позиви за уриниране са съпроводени с повишено чувство 
за жажда.

l  ... сте мъж над 50-годишна въз-
раст: при редовни профилактич-
ни прегледи лекарят може да 
следи простатните промените и 
своевременно да назначи адек-
ватно лечение.
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ГРАДИНАРСТВО ЗА АЛЕРГИЧНИТЕ
Любители на градинарството, внимавайте! Тези, които страдат от поленови алер-
гии или астма, трябва да бъдат много внимателни при упражняване на любимото 
хоби, за да не допуснат влошаване на състоянието си. 

Специални съвети за безпроблем-
на пролет и лято дава пулмулогът, 
проф. Хералд Мор, председател на 
Немската фондация за белодроб-
ни заболявания със седалище в 
Хановер: „Човек трябва да е наясно, 
че поленовото обременяване от рас-

тенията в собствената му градина е 
десет пъти по-голямо  от това, което 
лети във въздуха извън оградата.”
Страдащите от сенна хрема следо-
вателно трябва да ограничат коли-
чеството на образуващите полени 
растения в градината си и да ги 
отдалечат колкото е възможно пове-
че от входните врати и прозорци-
те. Също при подбора на растител-
ните видове е добре да се отдават 
предпочитания на женските расте-
ния. Тяхното предимство е, че ула-
вят от мъжките представители на 
своя вид носещите се из въздуха 
полени, без самите те да ги произ-
веждат. Количеството на нежелани-
те алергени следователно ще бъде 
силно намалено.

Залагайте на сигурно  
при избора на сортове
Определени растителни видове 
предизвикват по-силни астматични 
оплаквания от други. „Амарантът, 
ехинацеята, бъзът, хвойната, божу-

рът, макът и приветът (логуструмът)  
принадлежат например към сорто- 
вете, които могат да предизвикат 
недостиг на въздух”, - обяснява  
пулмулогът Мор. „По-добре е вмес-
то тези видове страдащите от диха-
телни алергии да се насочат към 
азалиите, бегониите, бугенвилиите, 
гладиолите, невените, градинските 
теменуги, кученцата или виолетки-
те”, - съветва специалистът.  От 
цъвтящите напролет цветя лалета-
та и нарцисите са във всички случаи 
за предпочитане пред минзухарите, 
чиито полени предизвикват алергич-
ни реакции у много хора, страдащи 
от сенна хрема.

Избягвайте праха
Който страда от алергия към трев-
ни полени не трябва при зазимява-
не на растенията да използва слама, 
а предпазващи покривала, по въз-
можност с ютени влакна. При работа, 
свързана с вдигане на прах, се пре-
поръчва използването на предпазва-

щи маски за устата и носа, както и на 
очила за очите. Особено много прах 
във въздуха се вдига при правенето 
на нови лехи, почистването на двора 
с гребло, събирането на отпадъци-
те и преди всичко при изпразването 
на кошовете за шума. Количеството 
на алергените и плесенните гъби 
във въздуха обаче може да бъде 
редуцирано с често поливане, както 
и достъпът им в дихателните пъти-
ща ограничен посредством носе-
нето на предпазни маски и очила. 
Използването на унгвенти и честото 
промиване на устната кухина, нос-
ната лигавица и очите със специали-
зирани противоалергични продукти 
може да неутрализира поленовото 
обременяване, да предотврати диха-
телните смущения и другите непри-
ятни оплаквания. 
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В ОТЛИЧНА ФОРМА 
БЕЗ СПОРТ

Не струва нито време, нито пари! С минимал-
ни усилилия можете всеки ден да правите по 
нещо за вашия добър мускулен тонус, обща 
кондиция, фигура и самочувствие. Ето някол-
ко идеи как да постигнете това:
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Гимнастика по време на закуска
n Повдигнете петите под масата за 
хранене и задръжте тази позиция 
в продължение на 3 вдишвания, 
после бавно отпуснете на пода. 
След това пак повдигнете бавно 
петите. Повторете 5 до 10 пъти.

Изразходване на енергия  
между другото
n За къси разходки винаги се откри-
ват възможности. Пътя до копирна-
та машина, до колегите от съседната 
стая – всяка крачка гори калории.

Свиване на коленете  
при миене на зъби
n Свийте коленете за две-три мину-

много други позитиви от ходенето 
– регулиране на дишането и обмя-
ната на мазнини, отделяне хормони 
на щастието и отпускане на психи-
ката. Чудесен начин да започнете и 
да завършите работния си ден.

Трениране на краката,  
докато сте на опашка
n Докато чакате на опашка пред 
касата в супермаркета, може-
те добре да тренирате вътрешно-

ти, докато миете миете забите си с 
четка. По този начин се стимулира 
всеки мускул на краката и те ефек-
тивно се стягат. При следващото 
миене пък можете да застанете на 
пръсти.

Разграждане на мазнини  
при изкачване на стълби
n Бързате да се качите на асансьо-
ра и не пропускате ескалатор? Така 
изпускате безброй възможности за 
стягане на прасците и бедрата. При 
това изкачването на само 10 стъпа-
ла изгаря от 5 до 10 ккал!

Всекидневно ходене пеша
n Слизайте от автобуса една спир-
ка по-рано на път за работа или 
паркирайте колата си по-далече, 
а останалото разстояние извървя-
вайте пеша. 10 минути допълните-
лен път изгаря 100 ккал. Но има и 

Ехинацин Мадаус Залбе
Маз с пресен сок от ехинацея

„НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528

бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, 

Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

За лечение на повърхностни рани. Подходящ 
за трудно заздравяващи рани при диабет и 
хронична венозна недостатъчност.

Прилагайте няколко пъти дневно върху 
засегнатите участъци.
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бедрената и тазовата си мускула-
тура. Ето как да направите това: 
Изправете тялото си, съберете стъ-
палата. Сега напрегнете краката 
си и ги притиснете един към друг. 
Задръжте около 20 секунди, отпус-
нете и после пак повторете упраж-
нението.

Гимнастика по време  
на задръстване
n Попаднали сте в задръства-
не? Излейте яда си, докато прави-
те полезно упражнение. Стиснете 
здраво волана, напрягайки ръце-
те и раменете. Отпуснете и повто-
рете отново. Така можете ефектив-
но да стягате ръцете и гръдната си 
мускулатура и да излизате от всяко 
следващо задръстване с по-краси-
во деколте.

Изгаряне на мазнини 
по време на шопинг
n „Силовото пазаруване” е истин-
ско изкуство и изисква не малко 
енергия и физически усилия. Дори 
без да пренасяте тежки торби, само 
докато обикаляте по магазините и 
разглеждате витрини в продълже-
ние на 1 час изгаряте около 250 
ккал! Пресметнете сами ползата за 
фигурата си от 3-4-часов шопинг-
маратон.

Напрягане на мускулите  
пред светофара
n Докато чакате светофара да свет-
не зелено, можете между друго-
то да се погрижите за седалищни-
те си части. Изправете тялото си,  
стегнете първо кормента мускула-
тура и веднага след това седалищ-
ната. Задръжте за около 10 секунди 
и отпуснете. После повторете, ако 
светофарът все още свети червено. 

Телефонирайте на крака
n Изправете се, докато говорите 
по телефона, и ходете на място. 

Можете да прехвърляте тежестта 
на тялото от пръстите на краката 
към петите и обратно. Така тони-
зирате вените си и изгаряте 30% 
повече ккал, отколкото ако седите.

Карайте колело за супер форма
n По-често оставяйте колата в 
гаража и карайте колело. 30 мину-
ти колоездене на ден задълбоча-
ва дишането, насища тъканите с 
кислород, прочиства организма от 
отрови, гори много калории и стяга 
краката. 

Движение в офиса
n Протягайте се от време на 
време, раздвижвайте раменете, 
напрягайте ръцете и краката си. 
Ставайте на всеки час и правете 
по някалко крачки. Така поддър-
жате не само тялото, но и мозъка 
си активен, при това се разтовар-
вате от стрес и правите работата 
си по-ефективна.



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

и стимулира апетита
l  Подпомага възстановяването след прекарани  

заболявания

Мултивитамол 6+
l  Предпазва от състояния на психическа  

и физическа умора
l   Подпомага растежа и съпротивителните сили  

на детския организъм 
l   Повишава жизнената активност

Отличен
вкус!
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