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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

ПРАВИЛНОТО ДИШАНЕ    
– ИЗТОЧНИК НА СИЛА 
ЗА ДУХА И ТЯЛОТО
Когато поемаме въздух или го издишваме, правим това, без да 
се замисляме. Дишането обаче е много повече от прием на кис-
лород. То е цялостен процес, който може да балансира писхиката  
и да активира самолечебните сили на организма. Като терапевти-
чен метод е в състояние да разгради стреса, да уравновеси емоци-
ите, да коригира неправилната стойка, да разреши храносмилател-
ните проблеми или да подобри съня.

Посредством дишане могат да бъдат 
лекувани както телесни, така и 
душевни проблеми. Ако човек успее 
да се справи с условията за спокой-
но и дълбоко дишане – с помощта 
на прости физически упражнения – 
се наблюдава бързо подобрение. 

Дълбоко дишане за здраве
Кога за последен път сте отваряли 
широко ръце и сте дишали с осъз-

ната радост?  Кога чистият въздух 
свободно е протичал по тялото ви 
чак до корема? Как дишате сега, в 
този момент? Протича ли въздухът 
като лека вълна през тялото ви? 
Или минава повърхностно, на пре-
секулки? Често ли имате усещане-
то, че не получавате достатъчно 
въздух? Над 80% от хората дишат 
повърхностно с горната част на 
гръдния кош. Това възпрепятства 

обезпечаването на организма с кис-
лород. Последицата е, че дишане-
то става по-бързо и неспокойно, а 
тялото изпада в състояние на пер-
манентен стрес. Той се отразява на 
концентрацията, но също на сър-
дечната дейност и кръвообраще-
нието. Може да възникне напреже-
ние, както и други оплаквания като 
отпадналост или храносмилател-
ни проблеми. 
От собствен опит знаем, че ако 
се случи нещо страшно, задържа-
ме дъха си – „дъхът ни спира” или 
„оставаме без дъх”. Повърхностното 
дишане всъщност е вродена защит-
на реакция на организма – мускул-
ното напрежение се повишава и 
тялото става  по-малко чувствител-

но на болка. При животозастраша-
ващи ситуации то е съвсем оправ-
дано и понякога жизненоважно. Ако 
се практикува в продължителен 
период от време обаче, натоварва 
тялото и то изпада, така да се каже, 
в постоянен режим на аларма.
Обичайно при дишане диафрагма-
та се издува около 8 сантиметра и 
масажира вътрешните органи. При 
много хора тези колебания се дви-
жат в рамките на 2-3 сантиметра. 
Никак не е учудващо, че в тези слу-
чаи често се стига до затягане на 
червата (констипация).
Който диша бързо и повърхност-
но, натоварва също мозъка си, тъй 
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и става несъзнателно. Независимо 
от това можем и съзнателно да 
решим дали да дишаме бавно или 
бързо, дълбоко или повърхностно. 
В действителност дишането е един-
ствената жизнена функция на тяло-
то, на която можем да влияем!

като, ако белодробният капацитет 
е недостатъчно използван, тялото 
не се обезпечава оптимално с кис-
лород. Оргънизмът се освобожда-
ва и от отрови посредством диша-
нето. Едва 3% от отпадните вещес-
тва се отделят чрез храносмила-
нето и цели 70% чрез дишането. 
Останалата шлака се изхвърля с 
урината и през кожата.
В идеалния случай ритъмът на 
дишане се състои от три фази: 
вдишване, издишване и период на 
покой. Ако този период на покой 
отсъства, това е знак за липсата на 
отпускащи паузи. 

Дишането като  
цялостен феномен
„Съзнателното дишане означа-
ва отпускане – това е тайната на 
виталността, здравето и равнове-
сието”, - казва пулмологът Йоханес 
Валтер от Виена. „Когато започ-
нах да дишам съзнателно, това ми 
помогна многократно да вдишвам 
с максимална дълбочина. Така се 
научих да се отпускам при издиш-
ване.”
Нашето добро физическо състо-
яние и психическо благоразполо-
жение се повлиява от освободено-
то, дълбоко дишане – при дихател-
ната терапия се използва именно 
това. Протичането на дихателни-
те процеси се ръководи от мозъка 

Ако си наложим съзнателно отпуска-
що дишане, това неминуемо ще се 
отрази на тялото ни, тъй като диша-
нето и психиката са тясно свърза-
ни. Спокойното дишане намалява 
блокадите, които възникват вслед-
ствие на силни емоции или повише-
но напрежение. По правило по този 
начин проблемите могат буквално 
да бъдат „издишани”. Дишането е 
подарък, който можем сами да си 
подарим – да влеем кислород и 
сили в организма си, да пуснем в 
него жизнения поток и да се напра-
вим открити и възприемчиви, да се 

наслаждаваме на чудото на живо-
та. Вместо да бъдем затворени и 
страхливи, дишайки повърхностно, 
едвам-едвам. Но не се притеснявай-
те: дълбокото, изпълващо с наслада 
дишане, може да бъде усвоено.
Дишането е много повече от обез-
печаване на организма с кислород 
- то директно отразява и изразява 
нашето съществуване – „Аз дишам, 
следователно съществувам!”
Дишането е жизнена енергия, която 
можем да използваме съзнателно.
„Ако дишам повърхностно, забър-
зано и накъсано, знам, че се нуж-
дая от повече спокойствие и хар-
мония”, - казва дихателната тера-
певтка Кордула Албес от Берлин. 
„Ако въздухът протича свободно 
през тялото ми и го възприемам 
като плавно люлеещо се движение 
на телесните стени, се създава усе-
щане за лекота и спокойствие. Ако 
сама направлявам дишането си и 
успея да го променя целенасоче-
но посредством определени упраж-
нения, това ми помага да се чув-
ствам по-добре и да решавам по-
бързо проблемите си.” 

Чрез дихателна  
терапия към откриване  
на собствените сили
Много модерни дихателни школи 
са ориентирани не към симптома-
тичното, а към патогенетично лече-

ние. Целта е клиентът да усети 
собствените си сили и ресурси, а 
не да насочва вниманието си един-
ствено към заболяването. По този 
начин се активират самолечебни-
те сили на организма, подсилва се 
телесното съзнание. „Много хора 
вече не усещат краката и стъпала-
та си. Как тогава могат да застанат 
твърдо на тях и да очакват да управ-
ляват успешно живота си?” – пита 
Кордула Албес. „Ако почувстваме 
дихателните си органи и тялото си, 
ще можем отново да разполагаме  
с цялата им сила. Освен това, науча- 
вайки се да дишаме, започваме да 
се познаваме по-добре.”
Много хора излизат от кризисни 
ситуации с помощта на дихателна 
терапия. Те дишат повърхностно, 
чувстват се постоянно изтощени, 
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изчерпани и се оплакват от липса 
от концентрация. Д-р Албес изпол-
зва аналогията с дърво, за да обяс-
ни как протича дихателният процес 
- така по-лесно онагледява отдел-
ните му области. Всяка част от дър-
вото отговаря на различни страни 
от живота. 
В корените или в „долното дихател-
но пространство” (стъпала, крака и 
таз) могат да се почувстват витал-
ността, доверието и устойчивостта.
В стъблото или в „средното диха-

не баланса в дишането и да укрепи 
цялостно организма.
„Оздравяването означава в този 
случай както акцептирането и инте-
грацията на „съм”-състоянието, така 
и растежът, промяната и съзидани-
ето”, - казва Ерика Кеман-Хубер, 
ръководител на дихателната клини-
ка Кеман в Берлин. „Терапията сле-
дователно не трябва да бъде насо-
чена към прогонване на симптоми-
те, а към самия човек, който трябва 
да се развива, да се учи да концен-
трира собствените си сили, за да 
направи лечението възможно ”, – е 
на мнение специалистката.

Появата на жизненост и нова-
та постановка на тялото са свиде-
телства за терапевтичния успех. 
Кордула Албес го обяснява по 
следния начин: „Целта е с прости 
движения, разтягания и акупресура 
да се усети тялото и да се направи 
възможна продължителността при 
дишането. Естествено в приятна 
обстановка при добър физически 
и психически статус това се случва 
от само себе си. Затова е важно да 
се работи за правилна стойка при 
седене, стоене и ходене, за отпус-
кане на напреженията и за разгра-
ничаване на усещанията в тялото.”
Повечето хора си мислят: „Така и 
така дишам, защо трябва да се без-
покоя за това” и не си дават смет-
ка какво огромно значение оказ-
ва дишането върху всяка област от 
живота ни. Затова част от дихател-
ната терапия са също разговорите 
за възможни оплаквания и връзка-
та им с дихателните проблеми. По 
този начин хората осъзнават напри-
мер, че спят по-добре или се нуж-
даят от по-малко болкоуспокоява-
щи средства. Забелязват, че се рад-
ват повече на живота, че се концен-
трират по-добре, виждат нещата 
по-ясно и работата им спори пове-

телно пространство” (торса до 
основата на гръдния кош) се нами-
ра проходът към Аз-силата, сигур-
ността, уравновесеността и само-
съзнанието.
В короната или в „горното диха-
телно пространство” (гръден кош, 
ръце, длани и глава) можем да 
усетим нашите креативни, пълни 
с образи сили, емоционални теми, 
както и нашето отношение към 
света и хората.

На кого може да помогне 
дихателната терапия
Дихателна терапия се прилага в 
различни области на медицината, 
включително при психосоматич-
ни оплаквания, за общо подсил-
ване и стимулиране на организ-

ма. Обичайно тя е с продължител-
ност между 10 и 50 часа, но може 
да се прилага и по-дълго взависи-
мост от мотивацията и оплаквания-
та на пациента. Заниманията могат 
да бъдат индивидуални, но по-чес-
то са групови – така участници-
те се мотивират взаимно и получа-
ват допълнителна подкрепа един от 
друг при решаване на всекидневни-
те си проблеми.
Дихателната терапия оказва оздра-
вително и подсилващо действие на 
целия организъм – на тялото, пси-
хиката и духа, затова рефлектира 
положително както на органичния, 
така и на емоционалния и социал-
ния статус на пациента. Други об-
ласти на въздействие са: 
l справяне с житейски кризи и про-
цеси на промяна;
l  овладяване и намаляване на стре-

са;
l психосоматични симптоми;
l грешна постановка на тялото;
l мигрена;
l депресии;
l  страхови неврози и безпокойство;
l  дихателни дисфункции (напр. астма, 

хроничен бронхит, емфизема);
l  функционални смущения на хра-

носмилателната, сърдечната сис-
тема и кръвообращението;

l нарушения на съня;
l бременност и др.
Дихателната терапия е подходяща 
и за деца, особено при астма и гла-
воболие. Също певците и артисти-
те често профитират от дихателни-
те упражнения.

Как да се научите  
отново да се усещате
В терапията не става въпрос за 
прилагане на нова дихателна тех-
ника или за волево управление 
на дишането. В основата й стои 
самото разбиране за процеса: Как 
дишам всъщност? Какъв е моят 
ритъм? Какъв би трябвало да бъде, 
за да се чувствам по-добре? Така 
постепенно дишането се превръ-
ща в източник на сила и здра-
ве. Симптомите могат да намалеят 
или да изчезнат, ако дишането се 
върне в своя естествен, оптимален 
ритъм. Терапевтът естествено има 
предвид конкретните симптоми, но 
целта му е преди всичко да възвър-

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. 

Физиологични  
факти за дишането 
Всяко живо същество диша. Дишането се 
управлява от вегетативната нервна система. 
Гръдният кош ритмично се повдига и спада. 
Жизненоважният кислород попада в клетки-
те, въглеродният диоксид се отделя.
След кожата белият дроб е най-големият орган 
в човешкото тяло. 300 милиона алвеоли заемат разгърната площ, равна при-
близително на тенис-корт. Дишаме около 60 пъти на минута. Същинското 
дишане обаче става в клетките, защото там достига жизненоважният кислород 
с кръвта. С други думи казано: в подобен на изгарянето процес с помощта на 

кислорода от кръвта се отделя енер-
гията на хранителните вещества.
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телния процес. Успокояването на 
болката в тази позиция се усеща в 
най-кратко време. 
Накрая поставете ръката си отно-
во на корема под пъпа и проверете 
дали нещо се е променило. Добре 
е също така да поставите ръка-
та си на място, в което изпитвате 
болка. Усетете дали дишането дос-
тига дотам и почувствайте топлина-
та, която се разлива при допира.

Отпуснете раменете и повдиг-
нете самочувствието си
Застанете в правилно седящо поло-
жение или в основен стоеж с крака, 
отворени на широчината на рамене-
те. Отпуснете ръцете си спокойно 
до тялото, затворете очи. Завъртете 
леко десния лакът настрани, напря-
гайки цялата дясна страна на торса. 
Внимавайте при това да не повдига-
те лакътя или рамото. Долната част 
на ръката и дланта остават отпусна-
ти. Преместете тежестта на десния 
хълбок при седящо положение или 
съответно на дясното стъпало при 
изправено.
Отпуснете ръката и я върнете в 
изходно положение. Повторете 
упражнението многократно. След 
като прекъснете, сравнете двете 
страни на тялото. Упражнявайте 
и лявата страна по същия начин, 
докато не отпуснете напълно напре-
жението в раменете си. 
Какво се случва при това с диша-
нето ви? Насочвайте вниманието 
си към дихателните движения при 
всеки един етап от упражнение-
то. При ритмичното му изпълня-
ване вдишването съпътства дви-
жението на лакътя и протягане-
то на съответната страна настра-
ни. Издишването настъпва с връ-
щането на ръката обратно и отпус-
кането на тялото. Настъпва кратка 
дихателна пауза, докато не започне 
следващото движение на ръката.
Можете ли да усетите уравновеся-
ването на дишането и настъпилата 
промяна в тялото и психиката?
Усещате ръцете и страните си 
съживени. Усещате пространство, 
широта и обем в средата на торса 
си. Въздушната пропускливост от 
тялото към раменете, ръцете и дла-
ните е подобрена, ръцете и длани-
те са освободени от напрежение. 
Вътрешната хармония, увереност-
та в собствените сили и оптимиз-
мът са се повишили. n

че. А това ги мотивира допълнител-
но да работят върху дишането си. 

Упражнения за вкъщи  
и офиса
Упражнения за разграждане 
на стреса, заземяване  
и вглъбяване 
Седнете на стол и с ръце почуквай-
те бедрото на десния крак от всички 
страни. После с върховете на пръс-
тите внимателно почукайте коля-
ното и прасеца. Повдигнете крака  
и поставете десния прасец на ляво-
то бедро. Обхванете и масажирай-
те дясното стъпало. Придържайте 
глезена с една ръка, а с помощта 
на другата бавно въртете стъпало-
то. Задръжте за момент стъпало-
то в отпуснато състояние, спокойно 
затворено между двете ви ръце.

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

Промени ли се дишането ви? 
Предвидете известно време да 
почувствате разликата. Как усещате 
десния си крак в сравнение с левия? 
Извършете същото и с левия крак.

Усетете дихателните  
движения и прогонете болката
Това упражнение можете да изпъл-
ните както в седящо, така и изпра-
вено положение. Най-добре ще го 
усетите със затворени очи. 
Поставете ръка на корема под пъпа. 
Установете дали дихателните движе-
ния стигат дотам, без съзнателно да 
променяте дишането си. Сега поста-
вете ръката си върху гръдния кош 
под ключиците и насочете внимани-
ето си натам. Можете ли да усети-
те дихателните движения, без съзна-
телно да променяте дишането си?
След това поставете обратна-
та страна на дланта си в среда-
та на гърба, извивайки я през кръс-
та назад и нагоре. Проследете как 
дланта ви се повдига и спада, без 
съзнателно да се намесвате в диха-
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БЪРЗА ПОМОЩ

НАЙ-ДОБРИТЕ ДОМАШНИ 
СРЕДСТВА СРЕЩУ АСТМА

Съществуват много растения и 
домашни средства, които имат 
успокояващ или поддържащ ефект 
при астма. Генерална препоръ-
ка обаче е трудно да се направи. 
Тъй като това, което на едни дей-
ства добре, при други, особено ако 

Който страда от астма, трябва всекидневно да се 
справя с хронично заболяване на дихателните пъти-
ща. В повечето случаи е трудно да се заобиколи тра-
диционната медицина, болестта обаче позволява  
и допълващи натурални терапии, които могат зна-
чително да подпомогнат основното лечение и да по-
добрят състоянието на болния. 

страдат от алергична астма, може 
да предизвика пристъп! Ето защо 
всеки метод трябва първо да бъде 
тестван – в малки количества и  
с повишено внимание. 

Най-добрите домашни  
средства срещу астматични 
оплаквания:
l Чай за астма: Тъй като силното 
кашляне може да доведе до астма-

тичен пристъп, е препоръчително 
спонтанните кашлични дразнения 
да бъдат потискани колкото е въз-
можно по-добре. Особено сутрин 
в бронхиалната система се съби-
рат секрети, които често водят до 
тежки атаки на кашлица. Би могъл 
да помогне чай за астма: пригот-
вя се чаена смес от по 30 г листа 
от теснолист жиловлек, мащерка 
и лопен (овча опашка) и 10 г евка-
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НАЙ-ДОБРИТЕ ДОМАШНИ 
СРЕДСТВА СРЕЩУ АСТМА

кърпа и вълнен шал, който се увива 
около тялото. На сутринта изварата 
се отмива с хладка вода.
l Бани с черно синапено брашно: 
1 с.л. синапено брашно (от апте-
ката или дрогерията) се разбър-
ква до гъста каша с гореща вода 
и се добавя към водата във вана-
та. 10-минутна вана със синапе-
но брашно оказва благотворно въз-
действие върху дихателните орга-
ни, но може да раздразни чувстви- 
телната кожа. При усещане за паре-
не или сърбеж, банята трябва да 
бъде прекъсната. Тази процедура 
не е подходяща за деца.

липтови листа. 1 ч.л. се залива със 
150 мл вряща вода, оставя се да се 
запари около 10 мин. и се пие по 3 
пъти на ден.
l Чесън и кленов сироп: Старо 
домашно средство от Америка: 
Много скилидки чесън се почист-
ват и нарязват на тънки филий-
ки. Поставят се в буркан и се зали-
ват с кленов сироп. Оставят се за 
през нощта и сиропът без чесъна 
се прехвърля в добре затварящо се 
шише, което се държи в хладилник. 
Приема се 3 пъти на ден по 1 ч.л.
l Полени и мед: Сместа от полени 
и мед помага не само при болезне-
но преглъщане, но и при заболява-
не на бронхите или астма. Цветни 
полени от аптеката и мед се раз-
бъркват на гладка каша, от която се 
приема сутрин и вечер по 1 ч.л.
l Ряпа и мед: Облекчение при 
астма донася и настъргана на 
ситно ряпа, богато подправена с 
мед. Преди сън да се приема пълна 
чаена лъжичка.
l Мус от моркови: Няколко морко-
ва се почистват основно с четка под 
течаща вода и, без да се белят, се 
режат на малки парчета. Сваряват 
се в неголямо количество вода, 
докато омекнат, и се пасират през 
цедка. Мусът се охлажда, смес-
ва се с мед и се приема вечер 
преди сън.

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

имуностимулиращо, антивирусно и антибактериално

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

Важно е да се знае
Който страда от астма и се интересува от натурални лечебни сред-
ства, в никакъв случай не бива да замества с тях предписаните му от 
лекаря медикаменти. Природната медицина помага на организма по 
мек начин и активира неговите самолечебни сили. В рамките на лече-
нието това може да отнеме един продължителен период от време.
Астмата от друга страна може да доведе до животозастрашаващи със-
тояния, при които помагат само химически медикаменти. Няма никакво 
противоречие в това да се комбинират класически и натурални лечеб-
ни средства. При позитивна реакция на организма на хомеопатия, рас-
тителни препарати или акупунктура, класичеките медикаменти посте-
пенно могат да бъдат заместени. Най-добре е обаче това да става под 
наблюдението на опитен лекар.

l Компреси с извара: Астматичните 
пристъпи, които настъпват предим-
но в сутрешните часове, могат да 
се повлияят положително от топли 
компреси с извара: 200 г извара със 
стайна температура се разпределя 
върху памучна или ленена кърпа с 
дебелина 1-2 мм. Поставя се вечер 
преди сън с изварата към гърдите, 
върху нея се слага суха памучна 

За всички приложения важи пра-
вилото да се подхожда с пови-
шено внимание към индивидуални 
алергични реакции. Методът тряб-
ва първо да се изпробва (особе-
но при синапеното брашно), за да 
се избегне силна реакция на непо-
носимост. 
Внимание: Представените нату-
рални терапии и средства не са 
подходящи при спешни случаи, 
остри пристъпи и тежки случаи на 
заболяването. Те могат да имат 
добър ефект при „леките” случаи 
на астма, действието им е насоче-
но преди всичко към дългосрочно 
преустройство, регулиране и сти-
мулиране на самолечебните сили 
на организма. n
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Начинът на хранене може не само да разболее, но и да леку-
ва. Нови изследвания доказват колко силно влияние оказва 
храненето върху болестите. Хранителната терапия набира все 
повече почитатели и авторитет.

- обяснява д-р Бернхард Дикрайтер, 
завеждащ реанимационната кли-
ника Клаусенбах в Шварцвалд. 
„Възникват киселини, които болят 
в тъканите и предизвикват инфек-
ции.” Резултатите са хронични болки 
в мускулите, ставите, сухожилия-
та, гърба или нервните окончания 
– като мускулен ревматизъм, артро-
за или мигрена. В такива случаи д-р 
Дикрайтер назначава на пацинти-
те си диета, намаляваща на първо 
място въглехидратите. 
„Който постоянно приема прека-
лено големи количества обра-
зуващи киселини храни и твърде 
малко алкални храни като плодо-
ве и зеленчуци, е кандидат за бол-
ков синдром”, - казва медикът Ян 
Брандт, завеждащ лекар на кли-
никата за мигрена Кьонихщайн в 
Есен. При пациенти с главоболие 
той назначава бедно на въглехидра-
ти хранене с високо съдържание на 
мазнини. И съветва: „По-често тест-
вайте киселинността на урината си. 
Ако рН-стойностите са постоянно 
в киселата зона, човек трябва да 
промени навиците си и да приема 
повече алкални храни.”

Закостенели 
хранителни заблуди
Повече мазнини! Колкото и неверо-
ятно да звучи, това показват най-но-
вите изследвания. И нещо още по-
изненадващо: няма как да не сте 
чували  строгото „колкото е възмож-
но по-малко сол, иначе се повиша-
ва кръвното налягане”. Лекарското 
издание JAMA обаче наскоро пре-
достави данните от едно широко-
мащабно изледване. Според него 
хората, които поемат по-малко сол 
(2,5 г/ден) развиват по-често висо-
ко кръвно налягане от онези, които 
солят повече (6 г/ден). Оказало се, 
че солящите оскъдно умират 5 пъти 
по-често от сърдечно-съдови забо-
лявания от любителите на солено-

„Нашите хранителни средства 
трябва да бъдат лечебни и нашите 
лечебни средства трябва да бъдат 
хранителни”, - е твърдял древно-
гръцкият лекар Хипократ още преди 

ТЕРАПИЯ ОТ ЧИНИЯТА

Търсете магнитните 
фигурки на Спортакус, 

Стефани, Робин във 
всяка опаковка 

на Мултивитамол 
„Мързел Град“

около 2400 години. Дори когато 
резултатите са противоречиви, е 
установено, че който се храни здра-
вословно и не страда от наднорме-
но тегло, намалява риска си от хро-
нични заболявания с до 70%!
Учените все още спорят за това 
как би следвало да изглежда видо-
вото хранене на Homo sapiens. 
Препоръките зависят често пъти и 
от това, какъв индустриален клон 
финансира изследването. Едно 
обаче е сигурно: твърде многото, 
твърде сладкото и твърде едно-
странното хранене е нездравослов-
но!

Многото дюнери  
не разхубавяват
Който всекидневно напада XXL-
порции бързи закуски и прокар-
ва бургерите, пържените картофи 

и дюнерите с огромни халби бира, 
подсладени шейкове или газира-
ни напитки, рискува наднормено 
тегло, акне, атеросклероза, високо 
кръвно налягане и много други по-
лоши неща.

Фаталната взаимовръзка между 
неправилното хранене и възниква-
нето на болести е безспорно дока-
зана. Според експертни изчисле-
ния над една трета от всички забо-
лявания се дължат на неправилно 
хранене! Към тях спадат сърдеч-
но-съдовите заболявания, мелит-
ния диабет (Diabetes mellitus), висо-
кото кръвно налягане или болест-
ното наднормено тегло (Adipositas), 
както и повече от една трета от 
всички ракови заболявания.
Европеецът изяжда средно над 85 
килограма хляб и тестени изделия 
на година, към това трябва да се 
добавят още към 70 кг картофи, 7,7 
кг макарони,  35 кг захар. Пицата, 
спагетите, пържените картофи и 
чипсът се преобразуват в захар в 
организма, която при предозира-
не уврежда кръвоносните съдове, 
отразява се зле на нервите и затор-
мозява имунната система. 
„Перманентното високо „озахарява-
не” на кръвта е отрова както за клет-
ките, така и за тъканите между тях”, 
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то! Учените предполагат, че редуци-
рането на солта повишава инсули-
новата резистентност на клетките и 
по този начин също риска от диабет 
и сърдечни заболявания. 
Ето и друга заблуда: модерните 
лайт-продукти са по-здравослов-
ни – диетичният маргарин, лайт-
майонезата, нискомасленият пудинг, 
чипс или маслените заместители. 
Свободните от холестерол изкус-
твени мазнини обаче, преди всич-
ко захарни или съмнителни белтъч-
ни микстури, провокират алергични 
реакции или повишаване на кръв-
ната захар, включително натрупва-
не на мазнини по корема и бедрата. 
Също някои растителни масла като 
соевото, рапичното или слънчогле-
довото имат недостатъци: те съдър-
жат големи количества линолова 
киселина  (омега-6-мастна кисели-
на), предозирането на която стиму-
лира възпаленията, тромбозите и 
дори образуването на рак.

7 правила за 
здравословно хранене
1.  Избягвайте лайт-продуктите! 

Мазнините действително се нама-
ляват, но не и захарта. Последиците: 
чувството за глад се увеличава, 
както и рискът от диабет. 

2.  При месото, маслото, млякото и 
яйцата купувайте Био! Евтиното 
месо е от животни, които често 
пъти са хранени с рискови фура-
жи и хранителни смески (напр. 
индустриални мазнини, отпадъч-
ни трици и пр.) Изследванията 
показват, че с колкото по-естес-
твена, съобразена със съответ-
ния животински вид храна са хра-
нени животните, толкова по-здра-
вословни са мастните киселини, 
а витаминното съдържание на 
месото и млякото е по-високо. 

3.  Яжте колкото е възможно по-на-
турални продукти! Обработените 
с химикали продукти (консерван-
ти, овкусители, подобрители) със 
сигурност не се отразяват добре 
на здравето. Затова по-малко 
вегета в ястията (по-добре суро-
ви зеленчуци и подправки) или  
дресинг в салатата - малко зех-
тин и ябълков оцет са достатъч-
ни. Плодовете са вкусни и без 
захар, мед, йогурт или сладолед. 
Който постоянно се храни или 

подправя с химия, няма защо да 
се чуди на какво са дължат здра-
вословните му проблеми.

4.  Не похапвайте между хране-
нията! Снаксовете и десертните 
блокчета повишават инсулиново-
то ниво и рискът от заболявания, 
включително от диабет. По-добре 
се придържайте към класика-
та: хранене 3 пъти на ден. Ако 
не успявате, избирайте закуски 
с повече белтъчини, отколкото 
въглехидрати и засищайте глада 
си здравословно (напр. извара 
с ябълка). Доказано е, че който 
яде по-малко, живее по-дълго.

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

5.  Редуцирайте „функционалната 
храна”! Дали обогатени с фоли-
ева киселина, мултивитамини, 
флуорид, омега-3-мастни кисе-
лини или намаляващи холесте-
рола растителни стерини – здра-
вословните рискове на „напом-
паните” храни не са изследвани 
достатъчно и често пъти крият 
рискове. Според най-новите 
изследвания такива са например 
фитостерините.

6.  По-малко гарнитури! Не толкова 
стекът и свинската пържола кач-
ват теглото ви, колкото комбина-
цията им с картофи, ориз, мака-
рони, брашнени сосове или хляб 
е рискована. Въглехидратите 
повишават нивото на кръвна-
та захар, като при това блоки-
рат разграждането на мазнините. 
По-здравословно е месото да се 
комбинира със зеленчуци и сосо-
ве без брашно.



10

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

7.  Приемайте повече богати на 
баластни вещества плодове 
и зеленчуци! Особено важни 
за здравата чревна флора са 
баластните вещества от плодо-
вете и зеленчуците (цикория, 
боб, леща, ябълка): в по-голя-
мата си част те се разграждат 
в дебелото черво и стимулират 
там увеличаването на полезна-
та чревна флора. Това е добре 
също за имунната система.

Помощ от кухнята 
при болест
 АЛЕРГИИ 
l  Проблем: Нарушеният баланс на 

специализираните имунни клет-
ки води до имунна реакция при 
наличието на безвредни субстан-

ции като полени, хранителни бел-
тъчини или животински косми.

l  Риск: Успоредно с гените възмож-
ни причини могат да бъдат преко-
мерна хигиена, ваксини, газови 
емисии, антибиотици или нару-
шения на чревната флора.

l  Помощ от кухнята: Трябва много 
да се пие и силно да се соли – 
водата и солта регулират произ-
водството на медиатора на въз-
палението хистамин, от което 
страдат болните от алергии.

l  Допълнителен съвет: Омега-3-
мастните киселини (в лененото 
семе и тлъстите риби) могат да 
успокоят алергичните реакции. 
 АDHS 
l  Проблем: При „Цапел-Филип”-

синдром преди всичко децата 
страдат от нарушения на концен-
трацията и хиперактивност.

l  Риск: Инфекции, пасивно пуше-
не, захар, хранителна непоноси-
мост, червеният оцветител Е127 
(в колбасите).

l  Помощ от кухнята: Бедната на 
алергени „елиминираща” диета 
(ориз, зеленчуци, месо) работи 
според едно холандско изследва-
не при 64% от децата с ADHS.

l  Допълнителен съвет: Разумно 
е да се направи изследване за 
хранителна нетолерантност или 
алергии. 
 АКНЕ 
l  Проблем: Възпалените мастни 

жлези в кожата водят до обра-

зуването на възпаления, черни 
точки и гнойни пъпки.

l  Риск: Хормоналните смущения, 
неправилната козметика, стресът, 
непоносимостта към флуорид 
(особено при пъпки около устата), 
многото млечна захар или висо-
ката кръвна захар могат да пре-
дизвикат кожния проблем.

l  Помощ от кухнята: Бедно на 
въглехидрати хранене с много 
белтъчини (риба, месо) и зелен-
чуци.

l   Допълнителен съвет: Цинкът 
може да подобри състоянието на 
кожата. 

жайте се към бедно на захар и 
тестени продукти хранене. 
 ФИБРОМИАЛГИЯ 
l   Проблем: Хроничните болки в 

сухожилията, мускулите, ставите 
и гърба са типични за „мускулния 
ревматизъм”.

l   Риск: Депресиите и хроничната 
прекомерна киселинност на съе-
динителната тъкан (тъканна аци-
доза) могат да причинят оплак-
ванията.

l   Помощ от кухнята: Предимно 
алкалното хранене (много зелен-
чуци, растителни масла и ядки; 
малко месо, житни изделия и 
захар) редуцира болките.

l   Допълнителен съвет: Допъл-
нителният прием на алкални пра-
хове помага при прочистването 
на организма от киселини. 
  КОРОНАРНО СЪРДЕЧНО 

ЗАБОЛЯВАНЕ 
l   Проблем: Отлаганията на мазни-

ни, калций, възпалителни вещес-
тва и тъканни влакна стесняват 
сърдечните кръвоносни съдове.

l   Риск: Тютюнопушенето, високото 
кръвно налягане, високата кръв-
на захар и холестеролът благо-
приятстват заболяването.

l   Помощ от кухнята: Повече зелен-
чуци, растителни масла, ядки; по-
малко хляб, картофи, сладкиши 
– прекаляването с въглехидра-
ти повишава рисковите кръвни 
мазнини.

l   Допълнителен съвет: Яжте 
масло вместо маргарин – то 
съдържа почти толкова полезни 
за сърцето мастни киселини като 
зехтина. Оказва се, че според 

  ВИСОКО КРЪВНО 
НАЛЯГАНЕ 

l   Проблем: Постоянно кръвно 
налягане над 140/90 mm Hg може 
да увреди бъбреците, сърцето, 
кръвоносните съдове и мозъка.

l   Риск: Предполагат се генетич-
ни причини, но също и наднор-
меното тегло. Постоянният стрес, 
липсата на определени мазни-
ни (етер-фосфолипиди) и бедно-
то на сол хранене също могат да 
доведат до проблема.

l   Помощ от кухнята: Яйца, соя 
и див шафран. Препоръчва се 
също спокойна закуска, бавно 
хранене и нормално солене.

l   Допълнителен съвет: Придър-
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aktiv

изследванията ана-
темосаната свинска и 
гъшата мас съдържат 
също толкова! 
 МИГРЕНА 
l   Проблем: Разширените 

мозъчни кръвонос-
ни съдове са причина 
за пулсиращите едно-
странни болки в гла-
вата.

l   Риск: Хормоналните 
колебания, стресът, червеното 
вино, глутаматът или съдържа-
щите хистамин храни могат да 
провокират болките.

l   Помощ от кухнята: Прясна храна 
без допълнителни добавки (напр. 
глутамат). Добре поддържан 
алкално-киселинен баланс (бел-

стимулира възстановяването на 
нарушената чревна флора.

l  Допълнителен съвет: Яйчният 
жълтък, царевицата и цветно-
то зеле съдържат обезболяващи 
мастни вещества. 
 ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 
l  Проблем: Хипер- или хипофунк-

цията на щитовидната жлеза е 
опасна за сърцето.

l  Риск: Липсата на йод, селен или 
флуор, вирусите, тежките метали 
(олово, живак) и червеният оцве-
тител Е127 застрашават органа.

l  Помощ от кухнята: Повече 
риба, по-малко готови храни. 
Внимавайте с храните, обогатени 
с йод (могат да доведат до предо-
зиране, особено при хиперфунк-
ция). При светли петна по зъбите 
използвайте паста без флуорид.

l  Допълнителен съвет: Понякога 
помага селен, но е добре да се 
консултирате с лекар. 
 ПАРОДОНТОЗА
l  Проблем: Бактериите във вене-

ца унищожават забоподдържа-
щия апарат.

l  Риск: Киселинното хранене 
(захар, тестени изделия, безалко-
холни напитки), липсата на витал-
ни съставки (витамин С, D, кал-
ций, фолиева киселина) и висока-
та кръвна захар благоприятстват 
заболяването.

l  Помощ от кухнята: По-малко 
тестени изделия, захар, лимона-
да – това намалява киселинните 
атаки. Да се приемат много бел-
тъчини (птиче месо, извара) и 
зеленчуци.

тъчините да се комбинират със 
зеленчуци и мазнини; да се реду-
цират образуващите киселини 
въглехидрати и колбасите).

l   Допълнителен съвет: Да се при-
ема много витамин В2 (в млеч-
ните продукти, яйцата, дроба) и 
коензим Q10 (в стековете, риба-
та, яйцата). 
 НЕРВНИ ЧЕРВА 
l  Проблем: Чревните нарушения 

са свързани със запек, разстрой-
ства или стомашни болки.

l  Риск: Отровите от хранителни-
те вещества, антибиотиците или 
липсата на определени мазнини 
могат да доведат до смущенията.

l  Помощ от кухнята: По-малкото 
хляб, варива (боб, грах, леща), 
млечна и плодова захар – успо-
кояват оплакванията. Бедното 
на въглехидрати хранене, богато 
на съдъжащи фибри зеленчуци, 

l  Допълнителен съвет: По-често 
хапвайте ябълка – витамин С 
регенерира зъбоподдържащия 
апарат. n
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ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ЛЪЖИ  
ЗА КРАСОТАТА...

Лимонът изсветлява косата, сънят преди 
полунощ разхубавява, пастата за зъби е 
идеално средство срещу пъпки... Забравете! 
Експерти развенчават едни от най-популяр-
ните митове за красотата и обясняват какво 
наистина е вярно и помага.

при 
проблемна кожа 

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

леко засушаващо действие, флу-
оридът и другите съдържащи се в 
нея активни съставки обаче нямат 
общо с кожата и могат да предизви-
кат дразнене. 
ПО-ДОБРЕ: Използвайте специ-
ализирани антибактериални гелове. 
Те често съдържат по-подходящата 
салицилова киселина и успокояващи 
съставки, които противодействат на 
екстремното изсушаване на кожата, 
зачервяванията и възпаленията.
Лакът за нокти изсъхва  
по-бързо, ако духаш
За съжаление не. Нито духането, 
нито махането на ръцете ускорява 
изсъхването на лака.
ПО-ДОБРЕ: е да се заредите с тър-
пение. Може да се каже, че повече-

Към балсама за устни може  
да се развие зависимост 
Нищо подобно! Към стиковете за 
устни можете да се пристрасти-
те точно толкова малко, колкото и 
към кремовете за кожа. Ако устни-
те изсъхнат, те се нуждаят от тази 
допълнителна грижа.
НО: Постоянното омазняване на 
устните може да се превърне в 
навик. Затова преди да посегнете 
към стика, проверете дали устните 
ви действително са изсъхнали и се 
нужаят от мазане. А също и дали 
ще изсъхнат, ако пропуснете един 
ден да използвате балсама.
Пастата за зъби помага  
срещу пъпки
Пастата за зъби действително има 

то лакове изсъхват след около чет-
върт час. За да може напълно да се 
втвърди обаче, на лака му е необ-
ходим поне един час. Процесът 
може да се ускори, ако ползвате 

специални капки или спрейове за 
бързо съхнене. Те действително 
втвърдяват лака по-бързо. Ако не 
ви стига времето или търпението, 
на пазара се предлагат също бър-
зосъхнещи лакове.  
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ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ЛЪЖИ  
ЗА КРАСОТАТА...

дневнодневно

Регенерира косата
Подхранва кожата

Заздравява ноктите

Маските за коса поправят 
цъфтенето на косата
Маските, балсамите и лосионите 
за заздравяване на косата слепват 
краищата на космите и им позволя-
ват оптично да изглеждат по-здра-
ви. След време обаче те неминуе-
мо заприличват на сбор от мъртви 
кератинови клетки – структурата им 
не може да се повлияе съществено 
от козметични грижи.
ПО-ДОБРЕ:  На всеки 8 до 12 
седмици жертвайте при фризьора 
минимум 1 см от косата си. Така тя 
ще запази не само дължината, но и 
здравия си вид.
Само пълните хора страдат 
от целулит
Съвсем не. Относително лабилна-
та структура на женската съедини-
телна тъкан е основната причина 
за образуването на целулит. Тази 
структура е генетично обусловена 
и се среща както при пълни, така и 
при слаби жени.
НО: При наличието на излишни 
килограми мастните клетки са по-
пълни и могат да изпъкнат по-ясно 
и повече, образувайки при натиск 
типичната портокалова кожа. 
Отслабването позволява на кожата 
да изглежда малко по-добре. Освен 
това: многото витамин С помага при 
изграждането на колагенови влак-
на, които също до известна степен 
опъват съединителната тъкан.
Сапунът изсушава кожата
Не е задължително. Единствено 
агресивните тенсиди както и доня-
къде натриум-лаурилсулфатът 
имат изсушаващо действие.
ПО-ДОБРЕ: Използвайте несапу-
нени почистващи препарати с рН-
стойности, които са неутрални 
спрямо кожата. Също подходящи 
са сапуните, обогатени с допълни-

телно омазняващи кожата масли-
ново или дафиново масло или пък 
с меки тенсиди от захар и кокос. 
Те са подходящи дори за нежна-
та кожа на лицето. Според кож-
ния лекар д-р Щефан Дуве, дерма-
толог от Мюнхен: „Хората с много 
суха кожа или невродермит е добре 
напълно да се откажат от сапуни-
те и да ползват специализирани 
почистващи препарати.”
Слънцето лекува пъпките  
по кожата
Само така изглежда, защото потъм-
нялата кожа крие донякъде зачер-
вяванията и пъпките не изпъкват 
толкова видимо. UV-лъчението уде-
белява роговия слой на кожата и в 
комбинация със съдържащ мазни-
ни слънцезащитен продукт може 
дори да увеличи пъпките и възпа-
ленията. 

ПО-ДОБРЕ: При акне или възпа-
ления по кожата използвайте несъ-
държащи мазнини слънчеви гело-
ве (т.нар. комедогени). И особено 
през лятото регулярно правете мек 
пилинг, за да прочиствате кожата от 
вроговените мъртви клетки. 
Тъмните кръгове под очите  
са признак за болест
Най-често в основата на постоян-
ния панда-вид е относително тън-
ката кожа, през която прозират кръ-
воносните съдове или синкавата 
костна ципа.
НО: „Ако тъмните кръгове са при-
дружени с перманентно подпухва-
не на долния клепач, е добре да 
се консултирате с лекар, тъй като 
те могат да свидетелстват за сър-
дечен проблем, бъбречна недос-

татъчност или алергия”, - съветва 
д-р Дуве.
Косата расте по-бързо, ако 
непрекъснато се подстригва
Добре би било, но за съжаление 
растежът на косата не се повли-
ява от честото стригане. Това се 
предопределя генетично – сред-
но тя израства между 1,2 до 1,5 см 
на месец.
ПО-ДОБРЕ: Грижете се по-добре за 
косата си, за да отдалечите цъфте-
нето й. „Регулярното стригане обаче 
при всички положения помага за 
по-добрия й външен вид – косата 
свършва на една линия и не изглеж-
да тънка, накъсана или хаотично 
избуяла. Тъй като тя не израства с 
еднаква бързина навсякъде, а раз-
лично според растежните фази на 

всеки отделен косъм”, - казва сти-
листката Саша Галоу от Берлин. 
Сеансите в солариума предпаз-
ват от слънчеви изгаряния
„Това за съжаление не е така, тъй 
като в солариума човек не може 
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 със силата на природа
та

да създаде допълнително защит-
но време към UV-лъчението (уде-
беляване на роговия слой на кожа-
та), както това е при истинското 
слънце”, - обяснява дерматологът 
д-р Дуве.
ПО-ДОБРЕ: Да се приемат слън-
цезащитни капсули с антиоксидан-
ти, с помощта на които кожата да 
си изгради защита срещу атаки-
те на свободните радикали. Това 
обаче не замества необходимостта 
от слънцезащитни кремове.  „Още 
по-здравословно, особено за чувс-
твителната кожа, е да остава по-
често на сянка или да се излага на 
слънце рядко, обилно намазана с 
блокер със слънцезащитен фактор 
50+”, - е на мнение специалистът.
Обръснатите косми на  
краката израстват по-бързо
Бръсненето не оказва никакво 
влияние на растежа на косъма. 
Останалите в кожата косми обаче 
израстват след това по-твърди, 
остри и бодливи, затова човек ги 
усеща като по-осезаеми и дълги.
НО: Който епилира, използва епи-
лиращи ленти или кола-маска, се 
отървава от досадното окосмяване 
за по-дълго време, тъй като косми-
те се изтръгват с корените. А въз-
становяването им изисква по-про-
дължителен период от време. При 
този метод те израстват по-слаби и 
са дори по-разредени.
Лимоновият сок  
изсветлява косата
Стойте надалече от подобни съве-
ти! „Киселината на лимоновия сок 
е вредна за косата – тя може да я 
направи суха и чуплива”, - преду-
преждава стилистката Саша Галоу. 
ПО-ДОБРЕ: Разреден с вода мед в 
съотношение 1:5 изсветлява косата 
съвсем натурално, красиво и здра-
вословно. Така получената смес 
налейте в бутилка и оставете да 
преседи 1 час. За това време в нея 
се развива неголямо количество 
водороден пероксид. Нанесете раз-
твора върху косата и след 60 мину-
ти обилно отмийте. Освен по-свет-
лия тон косата ще се сдобие и с 
чудесен гланц.
Натуралната козметика  
не предизвиква алергии
За съжаление много натурални 
съставки също могат силно да раз-
дразнят кожата. „Повечето алергии 
се предизвикват именно от нату-
рални съставки като арника, лайка, 
бял равнец, прополис или етерични 

масла от канела, карамфил, лимон, 
бергамот, мащерка и розмарин”,  
- предупреждава д-р Дуве.
ПО-ДОБРЕ: При чувствителна кожа 
използвайте био-козметика без 
парфюмиращи вещества, етерични 
масла и с колкото е възможно по-
малко съставки.
Петната по ноктите винаги 
озаначават наличие на болест
Белите петна по ноктите в повече-
то случаи свидетелстават за микро-
наранявания на нокътя чрез удар, 
притискане или травмиране и са 
напълно безобидни.
НО: Ако ноктите имат жълтеникав 
оттенък и станат чупливи, е въз-
можно зад симптомите да се крие 
гъбично заболяване. Срещу него 
кожният лекар може да предпише 
лекарство или специален лак. При 
наличието на тъмни петна трябва 
задължително да потърсите консул-
тация с дерматолог, тъй като черни-
ят кожен рак (меланома) може да 
се прояви и под ноктите.

Всекидневният пилинг  
прави кожата по-нежна
В никакъв случай! Всекидневното 
триене с твърди частици е прека-
ляване с доброто. Кожата изгубва 
най-важната си защита, тъй като 
постоянно се премахва нейния 
мастно-киселинен бариерен слой. 
Освен това голяма част от мъртви-
те епителни клетки така или иначе 
се отстраняват при всекидневното 
почистване на лицето.
ПО-ДОБРЕ: Напълно достатъчно е 
да се прави пилинг на лицето един 
път на седмица. Особено щадящ 
и идеален за чувствителната кожа 
е ензимният пилинг, който не про-
чиства кожата посредством груби 
частици (предизвиквайки при това 



15

Решението е Venen Gel

механично дразнене), а по биохи-
мичен начин.
100 четкания на ден карат 
косата да заблести
Този съвет понякога е верен, но 
само когато човек рядко мие косата 
си. Тогава мазнината трябва да се 
отстранява от скалпа, за да не се 
омазнява прекомерно косата.
ПО-ДОБРЕ: Косата да се разресва 
сутрин и вечер по-малко пъти, но с 
четка с естествен косъм (най-добре 
от дива свиня). Това регулира кръ-
вообращението на кожата на скал-
па и мазнината се разпределя рав-
номерно по косъма от корена до 
сухите краища.
Сънят за разкрасяване преди 
полунощ е най-ефективен
Важно е не толкова времето, кол-
кото продължителността и здрави-
ната на съня.  Визажистката Юдит 

Натан казва: „През нощта тяло-
то стартира своята регенерира-
ща програма – клетките се обно-
вяват, образуват се колагенови 
влакна, роговите клетки се отде-
лят. Тези, които страдат от посто-
янно недоспиване, изглеждат по-
възрастни.” 
НО: Изследванията показват, че 
организмът обича регулярността. 
Ако човек си ляга всяка вечер по 
едно и също време, се събужда 
отпочинал и се чувства бодър през 
целия ден.
Кремовете за хемороиди  
помагат при бръчки около очите
Към този „таен съвет” се придържат 
цели генерации и дори някои холи-

вудски звезди. Мазилата за хеморо-
иди действително съдържат вещес-
тва, които опъват кожата, но за 
съжаление също масла и локал-
ни анестетици. „Тази комбинация 
може буквално да попадне в очите 
и да предизвика дразнене, алер-
гии и нарушения на слъзния филм”, 
– предупреждава кожният специа-
лист д-р Дуве.
ПО-ДОБРЕ: Използвайте специали-
зирана козметика за кожата около 
очите със съдържание на хиалуро-
нова киселина и пептиди. Тя изпъ-
ва малките бръчици тип пачи крак 
и е толкова концентрирана, че не 
прониква в очите и не предизвиква 
допълнителни проблеми.

Парфюмът трябва да  
се пръска зад ушите
Фетишизираното място за пръска-
не на парфюм всъщност въобще не 
е подходящо за миризми, тъй като 
наличието на събраните там кожни 
мазнини понякога създава собстве- 
ни ароматни микстури, които не 
винаги са търсения ефект.
ПО-ДОБРЕ: е парфюмът да се 
пръска във въздуха и да попивате 
миризмата в образувалия се пар-
фюмен облак. Така по-голямата 
част от ароматните частици попада 
върху косата, а тя е чудесен носи-
тел на миризми. n
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Красиви крака         

НОВО!

Мрежовидни вени? 

Стъпка 2
Балсам грижа 
за мрежовидни 
повърхностни вени
� Козметична грижа за крака
�  Намалява видимостта 

на мрежовидните 
повърхностни вени

� За красиви крака

Стъпка 1
Охлаждащ спрей 
за мрежовидни 
повърхностни вени
�  Охлажда и отпуска
�   Подобрява кръвообращението 

и микроциркулацията

само в две стъпки!

Ще мога да нося отново поли!
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