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ЩАСТИЕ ЗА ВСЕКИ ДЕН
Щастието има много лица и стремежът към него обединя-
ва хората от всяка възраст, раса или пол. Но защо е толко-
ва трудно постижимо? Каква е тайната му и как може най-

пълноценно да бъде достигнато 
желаното състояние? Ето някол-
ко практични рецепти за добро 
настроение, с които да стартирате 
новата година и 10 златни прави-
ла как да ги реализирате.

В кой период от живота си хората са 
най-щастливи? Този въпрос стои пред 
психолозите и поведенческите изсле-
дователи от край време, но ето че про-
учванията от последните години ги 
водят до изненадващи заключения. 
Човек лесно би могъл да предполо-
жи, че младите хора, които имат целия 
живот пред себе си и могат да го офор-
мят според представите си, са най-
щастливи. Изследванията обаче показ-
ват, че това далеч не е така. Между 20 

Гени на щастието – има ли  
ги в действителност?
Наистина усещането за щастие в 
много отношения зависи от външ-
ни обстоятелства – от семейството, 
приятелите, партньора, професия-
та, междуличностните взаимоотно-
шения и дори климата. Независимо 
от това обаче нашата емоционал-
на настройка до голяма степен се 
определя от гените. Това установи-
ли психолозите от университета в 
Единбург и Куинсландския институт 
за медицински изследвания, които 

и 40 години хората са изложени на по-
голям стрес и затова не са действител-
но щастливи. Повечето мъже и жени 
в този период от живота си са заети 
с образование, избор на професия, 
кариера, семейно планиране, личност- 
на, социална или професионална реа-
лизация и са всичко друго, но не и 
релаксирани или спокойни.
Около 40-годишна възраст положе-
нието най-често се променя. Много 
от набелязаните цели вече са постиг-

нати и тревогата се заменя с чувство 
на удовлетворение и сигурност. Това 
чувство нараства с годините, стига да 
не се появят тежки заболявания или 
негативни външни фактори, които да 
обременят ежедневието. Фактът, че 
в напреднала възраст задоволството 
нараства се дължи отчасти и на това, 
че възрастните хора умеят по-добре 
да се справят с върховете и спадове-
те на живота и не е толкова лесно да 
бъдат извадени от равновесие.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

ри, които дават тласък на позитивни-
те процеси.
Как би могъл човек да направи това?
Усещането за щастие не е случай-
ност, а отговор на мозъка и тялото на 
определено дразнене, обяснява уче-
ният. Щастието възниква в мозъка и 
може да бъде измерено като елек-
трически импулс. В мозъка има цен-
тър на удоволствието, който се акти-
вира от определени случки или пък 
може да бъде активиран целенасо-
чено. Става въпрос за събиране на 
неврони в централния мозък.
Когато в живота ни се случва нещо 
хубаво, в т.нар. нуклеус акумбенс, 
важна част от възнаграждаваща-
та система в мозъка, се стимулират 
допаминовите рецептори. Чрез лим-
бичната система и хипоталамуса те 
могат в крайна сметка да предизвикат 
усещане за щастие. Много наркотици 
като кокаина и опиатите действат на 
същия принцип.
Мозъкът съхранява позитивната 
информация от подобни случки и по 
този начин се научаваме какво ни 
кара да се чувстваме добре. В добра-
та новина обаче се съдържа и капка 
горчивина: според съвременните 
изследователи мозъкът ни, за съжа-
ление, не е конструиран така, че да 
бъде в постоянно ненарушимо със-
тояние на щастие. Става дума следо-
вателно преди всичко да се постигне 
правилната доза щастие! Дали това 
ще бъде направено в компанията на 
добри приятели, по време на гради-
нарство, готвене, спорт, работа, пъту-
ване или в самота сред природата 
зависи вече от индивидуалния ком-
пас за щастие.

анализирали 973 еднояйчни и дву-
яйчни близнаци. Поради факта, че 
еднояйчните близнаци са генетично 
еднакви, било лесно да се установи 
до каква степен гените са в състояние 
да повлияят чувството на щастие.
Влияние върху него оказват преди 
всичко пет наследствени фактора:
- ниска тенденция към неврози;
- висока екстровертност;
- откритост към новото;
- сговорчивост
- и добросъвестност.
Учените стигнали до заключението, 
че при някои хора тенденцията към 
щастие е вродена, а за други не е 
така. Това обаче не означава, че 
човек не може да направи нищо, за да 
се почувства щастлив. Гените повли-
яват усещането до към 40%, но съот-
ношенията не са точно установени и 
подлежат на промяна. Ако от сметка-
та се извадят влиянията на околната 
среда, които според изследователите 
не надхвърлят повече от 20%, човек 
все още разполага с 40%, които може 
активно да оформи сам.

Да програмирате мозъка  
си на щастие
Всеки може да се погрижи барометъ-
рът на щастието му да се установи на 
високите стойности. На това мнение е 
проф. Тобиас Екс, невробиолог в уни-
верситета Кобург и доцент в щатския 
университет на Ню Йорк. Той е убе-
ден, че чрез ментални техники човек 
може да промени мозъчните си струк-
тури и да се появи трайно усещане 
за щастие.
Посредством нови мисловни програ-
ми, които почиват на мозъчните сис-
теми за мотивация и възнагражде-
ние, според невробиолога човек има 
възможност да въздейства позитив-
но на много заболявания - например 
на сърдечно-съдови болести, хрони-
чен бронхит, грипни инфекции, със-
тояния на изтощение или алергии. 
Кредото му е: „Управлявайте актив-
но своята мотивационна и възнаграж-
даваща система в мозъка!” Тогава 
тялото отделя присъщи му медиато-

10 пътя към щастието
1. Магията да се обичаш
Дълго време любовта към себе си се 
е смятала за егоистична и антисоци-
ална проява. Съвременните психоло-
зи твърдят обратното – че тя е необ-
ходима! От нея печелят също между-
личностните взаимоотношения, вклю-
чително партньорството. Само тези, 
които обичат себе си и живота си, са 
в състояние пълноценно да изпит-
ват това чувство към другите. Вместо 

постоянно да търси потвърждение за 
качествата си в отношенията с окол-
ните, човек трябва сам да познава 
достойнствата си и да се стреми към 
партньорство със стойностни хора, 
които приема за равни.
Първата крачка към пълноценния 
щастлив живот следователно минава 
през самопознаването, самоприема-
нето и обичта към себе си. За съжале-
ние, има немалко фактори, които пре-
чат на човек да развие положително 
отношение към себе си – например, 
неприятните думи, които дълго време 
се задържат в съзнанието и продъл-
жават негативното си въздействие. 
Дали деструктивните послания зася-
гат външния вид, интелигентността 
или емоционалния ни живот не е от 
решаваща роля. Това, което ни пречи 
да се харесваме и приемаме напъл-
но, е фактът, че демотивиращи фрази 
като: „Ти това не го можеш!”; „Ама на 
какво приличаш?” или „Не бъди тол-
кова егоистичен!” предизвикват раз-
мисли и издигат блокади в съзнани-
ето ни.
За да бъде сложен край на само-
осъждането, е важно тази негатив-
на програма да бъде неутрализи-
рана. Например, като човек заста-
не пред огледало и си каже: „Аз съм 
красив и умен” или „Аз съм такъв, 
какъвто съм и заслужавам да бъда 
обичан.” Можете също да направете 
нещо за себе си, което да ви зарад-
ва. Купете си дрехата, за която отдав-
на мечтаете и все не си купувате, или 
пък се насладете на хубава вече-
ря с приятна компания в ресторант, 
без да мислите за похарчените пари. 
Правете всеки ден по нещо хубаво 
за себе си и се обичайте така, както 
бихте искали другите да ви обичат. 
Ще се убедите, че постепенно само-
чувствието ви ще нарастне и хората 
ще започнат да ви виждат така, както 
самите вие се възприемате.

2. Направете нещо за другите
Който е винаги  насреща за други-
те, не се чувства сам. И който съзна-
телно направи нещо хубаво за някой 
друг, може неочаквано да изпита дъл-
боко чувство на удовлетворение и 
задоволство. Ако не очаквате нищо в 
замяна, това прави жеста ви още по-
стойностен.

Диоген в бъчвата
В 4 век пр.н.е. древногръцкият философ Диоген учел, че щастието се крие в не-
претенциозността, а не в богатството, изобилието и властта. И това не били праз-
ни приказки. Диоген се заселил в една бъчва, в която живеел в пълно задоволство 
от себе си и света. Смисълът на аске-
тичния му начин на живот бил пред-
поставка за вътрешно спокойствие, 
което според философа неизбежното 
довежда до дълбоко вътрешно щастие. 
Диоген бил считан за голям мъдрец на 
своето време. Той се виждал във всич-
ки други същества и се чувствал в едно 
с целия свят. В наши дни някои все още 
го наричат просветител.

В йога вътрешното състояние на 
помощ и отзивчивост към нуждите на 
другите се нарича „кама-йога”. Това 
означава, че човек е готов да напра-
ви нещо за другите заради радост-
та от самия акт, без да очаква ответ-
но действие. Няма значение дали 
ще подпомогнете някого финансо-
во, дали ще му окажете физическа 
помощ, или морална подкрепа, важно 
е какво е вътрешното ви отношение 
към благотворителния жест. За да 
може помощта ви да направи не само 
другия, но и самия вас щастлив.

3. Парите не са всичко
Сами по себе си парите не носят 
щастие. Това показват социологич-
ните проучвания, според които през 
последните 40 години в индустриал-

ните страни задо-
волството от живо-
та не се е повишило, 
независимо от непре-
къснато нарастващото 
материалното благосъс-
тояние. Напротив,  стре-
сът и отчуждението са напра-
вили хората по-напрегнати и самотни. 
Трябва естествено да бъдат покри-
ти екзистенц-минимумът и основни-
те предпоставки за приличен жизнен 
стандарт, но всичко, което е над тези 
базови изисквания, няма определящо 
значение за усещането за щастие.
Германия например, която се нами-
ра на върха на материалното благо-
състояние, заема едва средни стой-
ности по отношение на показатели-
те за щастие. Според Word Data Base 
of Happiness много по-бедни стра-
ни като Коста Рика и Мексико са 
изненадващо по-високо в класациите. 
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Регулярните медитативни практи-
ки повишават психическата устойчи-
вост и не позволяват на човек лесно 
да излиза от равновесие. Те помагат 
за известно време да се спре всеки-
дневната въртележка и да се разгра-
ничи важното от неважното. Ако не 
сте сигурни, че изпълнявате упраж-
ненията правилно, можете в начало-
то да се обърнете за съвет към спе-
циалист или да се запишете в група, 
в която се практикуват медитативни 
упражнения.

Според същата тази световна база 
данни швейцарците са най-щастли-
вите хора на света. През последните 
години тяхното задоволство от живо-
та показва стойности от 8,1 при мак-
симум 10 пункта. Почти толкова щаст-
ливи са и датчаните с 8,0 пункта, по-
следвани от Исландия, Люксембург и 
Канада със 7,8 пункта по скалата на 
щастието. Италианците са щастли-
ви на 7,0 пункта, германците на 6,7, 
а французите на 6,4. На най-малко 
щастие се радват хората в Русия с 4,2 
пункта, Украйна с 3,7 и Молдова с 3,0. 
Българите не сме много над тези нео-
птимистични стойности с 4,4 пункта.

4.Чарът на малките неща
Не е задължително да отидем до 
Карибите или друго екзотично място, 
за да се почувстваме щастливи. Няма 
причина човек да търси щастието в 
чужбина, когато то се намира под носа 
му. Изкуството се състои в това да се 
научи да го открива в малките неща. В 

вана, йога-упражненията или гимнас-
тиката, разходките по едно и също 
време или срещата с приятели в 
определен ден от седмицата, както 
и още много други. За усещането 
на щастие е важно да се поддържа 
богат репертоар от ритуали. Те пред-
ставляват един вид гаранция за щас-
тие, която е изцяло под наш контрол и 
никой не може да ни отнеме.

6.  Основен фактор  
за щастие - движението

Който много се движи е по-щастлив. 
Това доказват множество изследва-
ния от последните години. Немалка 
роля за това играят т.нар. VFG-
протеини, които се произвеждат от 
мозъка. Стига се до новообразува-
не на неврони и до превключване 
на мозъчни клетки, благодарение на 
което по-лесно се преодоляват стре-
совите ситуации и овладяват леки-
те депресии. Практикуваният с мярка 
спорт за издръжливост може дори да 
предотврати заболявания на мозъка 
и да поддържа когнитивните му спо-
собности, които отслабват с напред-
ване на възрастта. Умереното движе-
ние следователно е важен мозаечен 
елемент, който не бива да липсва при 
подреждане картината на щастието.

четенето на хубава книга до камина-
та, в слушането на отпускаща музика 
или в компанията на симпатични хора. 
Една вечеря вкъщи може да се окаже 
по-приятна от тази в скъп ресторант, 
както и няколко дена сред природа-
та по-релаксиращи от изтощително-
то пътуване до някое известно място. 
Изобщо да откриваш малките неща, 
да се научиш да им се радваш и да 
ги изживяваш пълноценно е в основа-
та на положителното светоусещане и 
умението да се чувстваш щастлив.

5. Ритуалите дават опора
Ритуалите представляват повтарящи 
се поведенчески модели, които оказ-
ват силно въздействие на подсъзна-
нието и са много важни за физическо-
то и психическото здраве. Те ни пома-
гат да структурираме живота си, да 
подредим приоритетите си и са сигур-
на котва при колебанията на живота. 
Да следваш ритуали обаче не означа-
ва да се придържаш сляпо към уста-
новените традиции. Най-често неща-
та опират до това да се научиш умело 
да ги интегрираш в ежедневието си. 
При това те не трябва да го обременя-
ват, а да носят радост и едновремен-
но да служат за опора. Важно е също 
така да бъдат съзнателно провеждани. 
Всекидневното пазаруване, например, 
също е своеобразен ритуал, но тъй 
като се извършва почти механично, 
няма действието на истински ритуал.
Малките ритуали, които човек може 
да внедри в ежедневието си, са клю-
чът към щастливия живот. Това може 
да бъде, например, всекидневната 

Как точно да изглежда двигателна-
та ви програма е въпрос на индиви-
дуален избор. Редовни тренировки за 
издръжливост три пъти на седмица по 
половин час са добро начало. Дали 
обаче това ще бъде спортно ходене, 
джогинг или каране на колело, зави-
си изцяло от вас. Не се обезкуража-
вайте от ниските зимни температури 
и не пренасяйте физическата актив-
ност изцяло в затворени помещения. 
Обличайте се добре и често излизай-
те навън. Така тялото ви ще се обо-
гати по-пълноценно с кислород и ще 
се адаптира по-добре към студено-
то време. Особено през зимата посе-
щавайте редовно сауната и плувния 
басейн. Това ще се отрази добре не 
само на настроението, но и на фигу-
рата и на имунната ви система. Също 
танците са чудесен начин да се разто-
варите от стреса и да съчетаете дви-
жението с позитивната емоция.

7.  Медитации за повече  
спокойствие

Който всекидневно отделя време за 
медитация, е по-здрав и уравновесен. 

Дихателна медитация
Посветете на дишането си повече 
внимание, като известно време само 
наблюдавате процеса, без да пра-
вите нищо друго. Затворете очи и 
проследете вдишването и издишва-
нето. Постепенно забавете дихател-
ния ритъм и направете дишането си 
по-дълбоко. Това упражнение може 
за кратко време да ви направи по-спо-
койни. То може да се практикува както 
след стресови ситуации, така и пре-
вантивно – преди такива, които евен-
туално биха могли да ви напрегнат.

Вървяща медитация
Тя е идеална за разходка на откри-
то, но може да бъде практикувана и 
вкъщи. Ако се намирате сред при-
родата можете да вървите напра-
во, докато вкъщи е по-добре да се 
движите в кръг. Насочете внимани-
ето си към самото движение и на 
всяка крачка поставяйте стъпалата 
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си съзнателно върху пода. Започнете 
от петата и търкаляйте стъпалото 
напред до върховете на пръстите. 
Завършвайте прецизно всяка крачка 
до край. Отделете достатъчно време 
и се движете толкова бавно, колкото 
е възможно, насочете погледа право 
напред. Поддържайте тялото и раме-
нете изправени. При правилно изпъл-
нение на упражнението 5 до 10 мину-
ти са достатъчни, за да открие човек 
вътрешното си спокойствие.

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

Напътствията на Буда за щастие
Пет са спънките, които според Буда пречат на човек да постигне щастие: съмне-
ние, безпокойство, леност, стремеж към собственост и безразличие. По будист-
кия път тези крадци на щастие трябва да бъдат заменени с техните противопо-
ложности. На мястото на съмнението трябва да дойде доверието, безпокойство-
то трябва да бъде заменено със способността да оставаш в съзерцателен покой. 
Вместо леността, човек трябва да развие въодушевление, вместо към собстве-
ност, трябва да се стреми към непреходните неща в живота и вместо безразли-
чие трябва да развие чувство на съпричастие и взаимност.

Това упражнение може да се изпъл-
нява и с подходящ музикален фон, 
който допълнително да хармонизи-
ра тялото, духа и психиката. Особено 
подходящ е камбаненият звън (същес-
твуват дискове с медитативна музика 
или звукови миксове). Тоновите коле-
бания привеждат клетките на тялото 
в трептене, което стимулира клетъч-
ния обмен. Дишането постепенно се 
забавя, мускулите се отпускат и стре-
сът се разгражда.

Медитация със свещ
Тази медитация е много подходяща 
за уютните зимни вечери. Тя произ-
хожда от йогистките практики и има 
множество позитивни действия. От 
една страна осъществява връзка с 
„вътрешната светлина”, от друга оказ-
ва благотворно действие върху очите.
Изберете място, на което се чувства-
те добре, и поставете на нивото на 
очите си запалена свещ на разстоя-
ние 1-2 метра. Гледайте пламъка в 
продължение на една минута, като 
дишате спокойно и равномерно. След 
това затворете очи и се концентри-
райте върху вътрешната картина на 
светлината. Когато мисловната пред-
става започне да избледнява, отворе-
те очи и отново се вгледайте в пламъ-
ка. Повтаряйте упражнението дотога-
ва, докато не се почувствате релакси-
рани и духовно пречистени.

8. Подхранвайте щастието
За емоционалната интелигентност, 
която до голяма степен е в 
основата на задоволство-
то от живота, е важно да 
се приемат храни, които 
ни правят леки и щаст-

ливи и да се избягват такива, от които 
ставаме тежки и лениви. За щастие, 
изборът от „щастливи” храни е дос-
татъчно богат, че да задоволи всякак-
ви вкусове.
Серотонинът, медиатор на щастие-
то номер едно, може да бъде открит 
в много и най-разнообразни храни-
телни продукти. Здравословните 
въглехидрати в комбинация с малко 
белтъчини са идеалните доставчи-
ци на щастие, тъй като те повиша-
ват нивото на серотонин в мозъка. 
Следователно, ако настроението ви е 
спаднало под нулата, е добре да пре-
настроите хранителния си план по 
съответния начин.
Серотонинът се произвежда в мозъ-
ка от аминокиселината триптофан. 
Тя може да бъде открита не само в 
ядките и шоколада, но също в риба-
та, пилешкото месо, млякото и раз-
личните млечни продукти. За под-
държане на емоционалното равнове-
сие е добре тези продукти да присъс-
тват поне два пъти седмично на тра-
пезата. Също аминокиселините мети-
онин и фенилаланин, които се нами-
рат в качествените доставчици на 
белтъчини, се грижат за доброто 
настроение.
Ако сте почитатели на 
лютото, можете 
смело да 
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пълните пазарската си кошница с 
чили и люти чушлета. Тъй като съдър-
жащият се в тях капсаицин е чудо-
деен развеселител, който се грижи 
между другото за това в тялото да 
се освобождава голямо количество 
ендорфини. Същевременно той под-
помага дишането, което също е пряко 
свързано с усещането за щастие.
На щанда с плодовете можете да се 
насочите към богатите на витами-
ни видове като ягоди, киви, портока-
ли, горски плодове. Те имат не само 
превъзходен вкус, но и са пребогати 
на витамин С, който също стимулира 
производството на серотонин.

9.  Свободни от стрес чрез 
управление на времето

Лошо организираният ден задължи-
телно води след себе си негативни 
усещания и претоварване. Лежането 
вечер на дивана без настроение и 
в пълно изтощение не бива да се 
превръща във всекидневна практика, 
защото това застрашава както психи-

ческото, така и физическото ви здра-
ве. Дори да не ви бива много в пла-
нирането, трябва да направите уси-
лие сутрин да разпределяте време-
то си за деня по максимално реа-
листичен начин. Това ще ви помог-
не да подредите приоритетите си и 
да се концентрирате върху най-не-
отложните задачи. Помислете също 
на кого бихте могли да делегирате 
част от задачите си, ако са прекалено 
много. Важно е след това да се при-
държате към съставения план и да не 
позволявате маловажни неща да ви 
извеждат от набелязания ритъм. Не 
по-маловажно е да планирате малки 
ниши, в които да можете за кратко 
да релаксирате - време винаги може 
да се намери! При това тези необхо-

За доброто здраве 
на горните дихателни 

пътища! 

„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, www.naturprodukt.bg

дими паузи ще направят работата ви 
по-пълноценна и ефективна. И не се 
поддавайте и на паника - тя е лош 
съветник! Не забравяйте, че времето 
ви принадлежи и вместо да му бъде-
те роб, можете да се научите да го уп-
равлявате като господар. 

10. Бъдете благодарни
Лесно е да се каже, но трудно да се 
осъществи?  Направете все пак опит 
и ще видите, че резултатите си заслу-
жават усилието. Да мърмориш срещу 
съдбата не ти носи кой знае какво, 
докато, ако се опиташ да излезеш от 
порочния кръг на лошото настроение, 
можеш да откриеш истински нарко-
тик на щастието. Създайте си навик 
поне три пъти на ден да благодарите 
мислено за нещо позитивно. Така ще 
се научите да забелязвате положи-
телните неща, които ви се случват.
Дори от негативните преживява-
ния, човек може да извлече нещо 
добро. Бъдете благодарни напри-
мер за това, че след леко произшес-
твие, сте все още живи и здрави и 
че събитията биха могли да се раз-
вият много по-зле. Помислете също 
колко хора са в по-неизгодно поло-
жение от вашето и насочете мислите 
си натам как да излезете от затруд-
нението, вместо да се оплаквате от 
лошия си късмет.
Освен че пренастройва мисленето 
ви в позитивна посока, благодарност-

та и оценяването на всичко, което 
сте и което имате, довежда до нова 
химия в организма. Клетките в тяло-
то се променят, имунната система се 
подсилва и психическото състояние 
става по-стабилно. Когато сте бла-
годарни за всичко, което ви подаря-
ва животът, развивате вътрешен маг-
нит за щастие и започвате да при-
вличате все повече позитивни неща, 
защото сте се научили да ги вижда-
те и цените.

Ако ви е трудно да пренастроите 
мисленето си, на първо време ока-
чете на видно място вкъщи плакати, 
които могат да бъдат съвсем общи 
като: „Благодарен съм за това, че 
съм жив”, „Благодарен съм за здра-
вето си” или пък по-конкретни като: 
„Благодарен съм за това, че имам 
работа” или „за това, че в хладилни-
ка ми има от онази прекрасна аромат-
на шунка...” n
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БЪРЗА ПОМОЩ

СЛАБОСТ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР: 

МАЛКИ УПРАЖНЕНИЯ  
С ГОЛЯМО ДЕЙСТВИЕ
Слабостта на пикочния мехур е сред здравословните проблеми, 
които най-рядко се лекуват, независимо от това, че са изключи-
телно неприятни за засегнатите. При това лечението е по-лесно, 
отколкото повечето предполагат.

лия. Изискват се единствено воля 
и постоянство. Поради факта, че 
не изискват и много време, упраж-
ненията е лесно да бъдат интегри-
рани в дневния план. Тренировките 
на тазовото дъно имат и други пре-
димства: те предпазват от болки 
в гърба, от смъкване на матката и 
влагалището и на последно, но не 
най-маловажно място оказват пози-
тивно действие върху сексуалното 
удоволствие.

Човек може да  
се упражнява винаги  
и навсякъде
Силата на мускулите, за които става 
въпрос, може лесно да бъде изпи-
тана при многократно съзнател-
но задържане на струята при ури-
ниране и после пускането й отно-

Бременността е преминала чудес-
но, раждането също, а ето че дока-
то се смеете с приятелки усещате 
влага по бельото си. Няколко капки 
урина са се отделили неволево по 
време на смеха. Същото може да 
се случи при кихане, силно издух-
ване на носа или повдигане на 
детето. Неприятно, но не толко-
ва рядко срещано явление.  Близо 
5% са засегнатите от слабост на 
пикочния мехур в Европа, повече-
то от които жени. Поради факта, 
че проблемът все още се възприе-
ма като тема табу дори в развити-
те страни, специалистите оценяват 
статистиката като неточна. Според 
Немското дружество по инконти-
ненция засегнати са 5 от всеки 100 
жени, и то само на възраст под 65 
години. За пълните данни специа-
листите все още гадаят.

Бременността и липсата 
на естроген като причини
При жените т.нар. натоварваща или 
стрес-инконтиненция е най-чес-
то срещаната форма на слабост 
на пикочния мехур. За нея става 
въпрос, когато при смях, кашляне, 
кихане, повдигане на тежки пред-
мети или по време на спорт нево-
лево се отделя урина. В начало-
то се касае едва за няколко капки, 
но ако не се лекува, проблемът се 
задълбочава. 
Особено засегнати са младите 
майки, тъй като този тип инконти-
ненция по правило възниква след 
бременност и раждане при отслаб-

нения подсилват в дълбочина раз-
положените в тазовото дъно ваги-
нална, коремна, гръбна и седалищ-
на мускулатури, като могат по този 
начин да предотвратят неволевото 
изпускане на урина. Тренировките е 
най-добре да се правят всекиднев-
но, за да имат дългосрочен ефект. 
При регулярно практикуване подоб-
но «лечение» може да бъде много 
ефективно, при това без никакви 
неприятни странични действия и 
без кой знае какви физически уси-

ване мускулатурата на тазовото 
дъно или увреждане на съедини-
телната тъкан. По време на климак-
териума намаляването на естроге-
на също може да доведе до тази 
форма на слабост на пикочния 
мехур. Тъй като нивата на естро-
гена в кръвта повлияват както съе-
динителната тъкан в тазобедрената 
област, така и контрактивните спо-
собности на пикочната тръба. Също 
тежката физическа работа, кашля-
нето при хроничен бронхит и чес-
тите възпаления на пикочния мехур 
претоварват тазовото дъно. Ако 
последните не се лекуват правил-
но например, подкиселената вслед-
ствие на инфекциите урина упраж-
нява постоянно дразнене върху де- 
трузора на пикочния мехур и уретра-
та, което може да доведе до сму-
щаване или трайно увреждане на 
функционалната им способност.

Регулярното трениране  
на тазовото дъно помага
Тъй като слабостта на пикочния 
мехур в повечето случаи е предиз-
викана от отслабване на мускула-
турата на тазовото дъно, тя може 
ефективно да бъде лекувана чрез 
подходящи тренировки – и то не 
само при наличието на инконти-
ненция, а също и като превантивна 
мярка. Специализираните упраж-

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота
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во. Точно това движение е най-лес-
ният начин да се тренира мускула-
турата на тазовото дъно, като то 
може да се изпълнява многократно 
по всяко време на деня и на всяко 
място, без някой да го забележи – 
зад бюрото в офиса, пред телеви-
зора, докато готвите, редите се на 
опашка, карате кола или се раз-
хождате, докато седите или стоите. 
Стегнете при това тазовото дъно 
толкова силно, колкото можете и 
задръжте напрежението около 3 
секунди, след това отпуснете мус-
кулатурата за 3 секунди и повто-
рете многократно. Постепенно уве-
личете интервалите до 10 секунди. 
Още по-ефективно е това упраж-
нение, ако напрягате и влагалищ-
ната мускулатура – така, все едно 

се опитвате да я стягате навътре. 
Друг вид ефективна тренировка е 
стягането и отпускането на муску-
латурата на тазовото дъно в бърз 
ритъм. Започнете с 20 до 30 пъти 
и увеличете до 100. Това упражне-
ние също може да бъде практику-
вано между другото, многократно в 
рамките на деня.
Малко по-трудоемки са някои пози-
ции от йога, които са много ефек-
тивни не само за мускулите на 
тазовото дъно, но също за корема, 
седалището и гърба (вж. карето). 
Ако често практикувате „моста”, 
„лодката” и „дъската”, ще можете 
не само отново да се смеете без 
страх, но ще стегнете фигурата и 
ще повишите самочувствието си. 
Така че си струва да опитате! 

Пет лесни правила за 
живот без инконтиненция
l  Подсилете мускулатурата на тазо-

вото дъно! Тренировките могат 
да тонизират не само отпусна-

Позиции от йога за силна мускулатура       на тазовото дъно
МОСТ СЕТУ БАДХАСАНА
Легнете по гръб с ръце изпънати до тялото и длани надолу. Коленете 
са сгънати, стъпалата са успоредни и леко раздалечени (на широчи-
ната на таза). Коленете се намират точно над глезените. 
l  Притиснете стъпалата и раменете към пода и при вдишване бавно 

повдигнете таза и гърба, докато тялото от гръдната кост до колене-
те не образува права линия.

l  По време на упражнението седалищните части, коремът и бедрата са 
силно напрегнати, брадичката се притиска към гръдната кост, опашна-
та кост към пъпа, а срамната кост се изтласква към тавана. Коленете 
не се раздалечават, а съзнателно се насочват едно срещу друго.

l  Успоредно с това дишайте дълбоко и задръжте позицията в про-
дължение на 3-5 поемания на въздух. При последното издишване 
бавно прешлен по прешлен отпуснете тялото до изходна позиция 
и го оставете в състояние на покой за 2-3 вдишвания. Повторете 
упражнението 3 до 5 пъти.

ЛОДКА НАВАСАНА
Седнете на пода със сгънати колене. Стъпалата и коленете са на 
широчината на таза. Ръцете са поставени от външната страна на зад-
коленната ямка, горната част на тялото е изправена, при което гръдна-
та кост се изтласква нагоре по продължение на врата. Торсът е в права 
линия и за опора разположен леко назад.

l  При вдишване повдигнете прасците, докато станат успоредни на 
пода. При това притиснете пъпа към гърба, а мускулатурата на коре-
ма, седалищните части и бедрата напрегнете. Установете тялото в 
балансираща седяща позиция (както е показано на картинката). 

l  Успоредно с това дишайте дълбоко и задръжте позицията в продъл-
жение на 3-5 поемания на въздух. При последното издишване отпус-
нете прасците на пода и заемете изходна позиция. Повторете упраж-
нението 3 до 5 пъти.

l  За напредналите при повдигане нагоре ръцете не докосват краката, 
които се повдигат само дотолкова, че да задържат тялото в стабил-
на седяща позиция.
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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

ти вече мускули, но и да пред- 
отвратят евентуални проблеми с 
изпускането на урина. Особено 
важни са упражненията преди, 
по време на бременност и след 
раждане, както и при жени със 
слаба съединителна тъкан, но 
при всички случаи за жени над 
30-годишна възраст.

l  Поддържайте теглото си в норма! 
Излишните килограми обременя-
ват не само ставите, но и тазо-
вото дъно.

l  Бъдете физически активни, най-
добре упражнявайте някакъв вид 
спорт! Движението подсилва мус-
кулатурата на тазовото дъно и 
предотвратява наднорменото 
тегло. За предпочитане са видо-
вете спорт, които не обременяват 
тазовото дъно като йога, гимнас-
тика, каране на колело, плуване. 

Ако вече е налице отслабване на 
мускулите в областта на тазово-
то дъно, спортовете, свързани с 
тичане и подскоци или аеробика-
та, са неподходящи.

l  Поемайте много течности! 
Достатъчното количество вода 
промива бъбреците и пикочните 
пътища, като намалява риска от 
инфекции на пикочния мехур и 
възможната като последица сла-
бост на пикочния мехур.

l  Приемайте храни, богати на 
баластни вещества! Плодовете, 
зеленчуците и пълнозърнестите 
продукти се грижат за добрата 
функция на червата и лесното 
изхождане. Защото който се напъ-
ва прекалено много на тоалетна-
та чиния, силно обременява тазо-
вото си дъно и рискува да отслаби 
прилежащата мускулатура. n

Позиции от йога за силна мускулатура       на тазовото дъно
ДЪСКА ЧАТУРАНГА ДАНДАСАНА
Основната позиция е лежаща опора по корем: дланите са разполо-
жени точно под раменете, гърбът е прав, коленете са на разстояние 
около 10 см едно от друго. Вратът образува права линия с гърба, 
погледът е насочен надолу към пода. Притиснете пъпа леко в посо-
ка към гръбначния стълб.
l  При вдишване повдигнете изпънатите краката назад, без да повди-

гате или отпускате надолу таза. Опората е на пръстите на краката и 
на дланите, които са здраво установени на пода. Отблъснете се от 
пода с ръце и продължете да дишате равномерно. Тялото трябва 
да образува права линия от темето до петите. При това мускулите 
на краката, седалището и корема трябва да са силно напрегнати.

l  Задръжте позицията в продължение на 3-5 поемания на въздух, 
после върнете тялото до изходна позиция. Повторете упражнени-
ето 3 до 5 пъти.
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Ядките са сред храните, чийто имидж невинаги е безупречен. Крайно 
време е незаслуженото отношение към тях да се промени, тъй като според 
най-новите научни и диетологични изследвания ядките оказват впечатля-
ващо позитивно действие върху здравето.

ЯДКИ ВМЕСТО МЕСО

50 г ядки на ден. В Южна Европа, 
където бадемите, фъстъците, оре-
хите, лешниците или шамфъстъ-
ците растат направо пред външна-
та врата, традицията да се прие- 

Ако се разровите в интернет фору-
мите на тема ядки, ще се натъкнете 
на стереотипни изказвания от типа: 
„Ядките са здравословни, но от тях 
се пълнее!” или пък „Ядките лесно 
мухлясват и този мухъл е опасен!” 
Подобни изказвания са устойчиви, 
макар ядките да заслужават много 
по-добро отношение.
В САЩ вече се популяризира пре-
поръката да се консумират по 30 
до 40 г ядки на ден, в Германия 
препоръчваните дози са по-нис-
ки. Немското дружество по хра-
нене (DGE) съветва минимум 25 г 
ядки да бъдат включвани във все-
кидневната диета. Според актуал-
ни изследвания обаче германците 
не поемат и една десета от препо-
ръчваната дневна доза. Или по-точ-
но казано: дневният им прием на 
ядки възлиза на около 2 г на ден! 
Гърците за сравнение приемат по 

мат ядки всеки ден е стара и те 
от векове са интегрирани в здра-
вословната средиземноморска 
диета. Става дума следователно 
не само за това те да се похап-
ват от време на време, а да бъдат 
включени във всекидневния хра-
нителен план. „Някои видове ядки 
са особено богати на здравослов-
ни съставки”, - отбелязва проф. др. 
Михаел Глай от Института по наука-
та на храненето към университета в 
Йена. „Ядките са отлични доставчи-
ци на белтъчини – някои съдържат 
количества, близки до тези на месо-
то; освен това витамин Е, различ-
ни  витамини от В-групата, желязо, 
калций, магнезий, калий, но също 
и баластни вещества и вторични 
растителни вещества.” Най-високо 
е съдържанието на белтъчини в 
лешниците, следвани от фъстъци-
те и кашуто.

Пълни с мазнини и въпреки  
това здравословни
За това, че ядките са пълни с кало-
рии и някои от тях съдържат до 70% 
мазнини, никой не спори. Въпросът 
обаче не се състои в това: „Колко 
мазнини съдържат?”, а: „Какви маз-
нини съдържат?” Тъй като висо-
костойностните мазнини са отговор-
ни за физическото и психическо-
то ни здраве. За разлика от месо-
то и маслото ядките се отличават с 
благоприятно съотношение между 
моно- и полиненанситени мастни 
киселини. Като цяло повечето хора 
поемат всекидневно твърде мазна 
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храна, съдържаща голямо количес-
тво наситени мастни киселини. По 
този начин те повишават нивата на 
общия холестерол в кръвта и осо-
бено на „лошия” LDL-холестерол. 
„Особеното и позитивното в ядки-
те е, че участието на моно- и поли-
ненанситените мастни киселини е 
високо, докато участието на насите-
ните мастни киселини е относително 
ниско”, - обяснява проф. Лорковски 
от същия Институт. „Лешниците 
например съдържат 50% мононена-
ситени и 6% полиненаситени мастни 
киселини. Това е особено интересно 
за хората с лоши кръвни стойнос-
ти.” Орехите пък са особено бога-
ти на полиненаситени мастни кисе-
лини и ценната алфа-линоленова 
киселина, която се съдържа също в 
някои други сортове ядки. Но в край-
на сметка е трудно да се определи 
дали един вид ядки е по-добър от 
друг. Затова специалистите препо-
ръчват да се приема пъстра смес 
от различни видове. Ако храните с 
животински произход, но също печи-
вата и похапките, бъдат заменени с 
ястия, съдържащи ядки, човек ще 
има по-малко проблеми с обмяната 
на мазнините и ще намали риска си 
от сърдечно-съдови заболявания.

сумация малко инсулин (определян 
също като мастен хормон) попада 
в кръвта. От друга страна благода-
рение на високото си мастно съдър-
жание ядките предизвикват много 
добро чувство за ситост, тъй като 
след приема на богати на мазнини 
храни в червата се образуват т.нар. 
N-ацилфосфатидилетаноламини 
(NAPEs), които чрез кръвообраще-
нието попадат в мозъка и намаля-
ват апетита.” Немалка роля играе 
и фактът, че ядките трябва дълго 
и основно да бъдат дъвкани. При 
това засилено се отделят хормони, 
които при всички случаи сигнализи-
рат ситост на мозъка. Това естестве-
но не бива да се разбира като пока-
на да се ядат допълнително по 50 г  
ядки на ден! Те трябва да бъдат 
приемани по малко между хране-
нията, а още по-добре включвани в 
хранителния план като добавка към 
мюсли, салати и основни ястия. Т.е. 
добре е приеманите с ядките кало-
рии да бъдат отнемани за сметка на 
други храни.
„Когато говорим за 30 до 40 г ядки 
на ден, се има предвид количес-
твото на всички ядки, приемани 
в рамките на деня”, - подчертава 
проф. Лорковски. „Колкото по-ви-
соко е участието на необработени-
те продукти, толкова по-добре! Под 
здравословни ядки се имат пред-
вид продукти, които не са осоле-
ни, карамелизирани или например 
обвити в шоколад. Eнергийните 
блокчета кексовете и десертите с 
ядки донасят много въглехидрати, 
захар и допълнителни мазнини със 
себе си, като по този начин пози-
тивният им ефект до голяма сте-
пен се обезсмисля.” Над 100 000 
тона лешници и бадеми в шокола-
дова глазура, бонбони или десерт-
ни блокчета потъват всяка годи-
на в устите на германците – и то 
далеч не само детските! Те обаче 
не се пишат на сметката на здра-
вословните храни, тъй като се със-
тоят най-вече от захар и мазнини. 

Успоредно с тях идват също какао, 
мляко на прах, емулгатори, аромат-
ни вещества и едва след това ядки-
те, които рядко надхвърлят 13-25% 
от съставките в десертния продукт. 

Намаляване на риска  
от рак на червата 
Междувременно учените откриха 
първото доказателство, че ядки-
те имат предпазващо от рак на 
червата действие, което най-ве-
роятно се дължи на високото им 
съдържание на баластни вещес-
тва. EPIC-студията (= European 
Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition; изследване за въз-
можната връзка между хранене-
то и рака), в която са взели учас-
тие 500 000 души от 10 европей-
ски страни, показала, че жените, 
които най-много консумирали ядки 
(а в случая ставало дума за едва 
15 г на ден) били с 30% по-мал-
ко застрашени от рак на червата 
в сравнение с тези, които изобщо 
не посягали към ядките. Също про-
ведените в Института по науката 
на храненето в Йена ин-витро-из-

следвания (ин-витро = в епрувет-
ка) показали наличието на т.нар. 
хемопревантивен механизъм. Така 
чрез консумацията на ядки в черва-
та се образуват късоверижни маст-
ни киселини. Този вид мастни кисе-
лини се създават при „преработ-
ването” на баластните вещества 
от чревната флора и притежават 
изненадващо много позитивни дей-
ствия, между които спиращо въз-
палителните процеси и затрудня-
ващо растежа на раковите клетки. 
„С нашите изследвания  успяхме 
да докажем различни благоприят-
ни ефекти като например намаля-
ването растежа на туморните клет-
ки или снижаването на някои ДНК-
увреждания, предизвикани от окси-
дативен стрес”, - изтъква проф. 
Глай. Ядките обаче могат да се гри-
жат и за това да се образуват по-
малко стимулиращи рака „вторични 
жлъчни киселини” в организма.

Ядките предотвратяват 
наднорменото тегло
Хранителен продукт, който съдър-
жа 600 до 700 килокалории на 100 г,  
следователно повече от сметаната, 
надениците и шоколада, би тряб-
вало лесно да качва килограми. Но 
се оказва, че най-новите изследва-
ния показват друго: „Ако човек спаз-
ва контролирано хранене, е възмож-
но с приемането на ядки дори да 
редуцира теглото си!” - подчертава 
проф. Глай. „Междувременно има 
много доказателства, че регулярна-
та консумация на ядки и съдържа-
щите се в тях благоприятни образци 
на мастни киселини могат да снижат 
рисковите фактори не само за коро-
нарните сърдечни заболявания, но 
и помагат да се предотвратят нару-
шенията при обмяната на мазнини-
те и наднорменото тегло, както и 
ефективно да се подкрепят диети-
те за отслабване”, - изтъква също 
проф. Лорковски и допълва: „Това 
може от една страна да е свързано 
с ниския гликемичен индекс, следо-
вателно с факта, че ядките съдър-
жат малко използваеми въглехидра-
ти и в следствие на това след кон-

Защо горчивите бадеми са отровни?
Горчивите бадеми съдържат между другото ами-
гдалин, който се преобразува в отровната циано-
водородна киселина в организма. Посредством 
варене или печене тя се изпарява и опасността 
намалява. Трябва да се внимава най-вече при мал-
ките деца, тъй като те реагират особено чувстви-
телно. При консумацията на сурови горчиви баде-
ми не са изключени дори смъртните случаи! 
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Добри ядки – лоши ядки
Мухълът, който може да се образу-
ва в ядките, се счита за отровен и 
канцерогенен. Факт е обаче, че за 
да мухлясат ядките, те трябва да 
не са били съхранявани правилно. 
Мухълните гъбички растат особено 
добре във влажна среда, при висо-
ки температури и лоша провери-
мост. При подобни условия те про-
извеждат все повече отровни ве-
щества (т.нар. микотоксини, преди 
всичко афлатоксин), чието вредно 
действие не може да бъде неутра-
лизирано при термична обработка.
Доколко трябва тогава да се стра-
хува човек от мухлясали ядки? „В 
Европа контролът върху хранител-
ните средства е много висок. В ЕС 
съществува предписание за макси-
мално количество микотоксини в 
ядките, черупковите плодове, семе-
ната, житните растения, изсушени-
те плодове, млякото и подправките. 
В Германия за всички хранителни 
средства се поставят изисквания и 
за съдържанието на афлатоксини”, 
- изтъква проф. Глай. 
Поради факта, че страхът от лоши-
те ядки е толкова разпространен, 
много хора не са сигурни откъде 
трябва да купуват орехите, баде-
мите и лешниците. Дали от щандо-
вете с биопродукти, от супермарке-
та или от откритите сергии на паза-
ра? Проф. Лорковски казва: „Не 
считам, че на определени места 
ядките са гарантирано добри или 
лоши. Рискът от мухъл по ядките 
не е толкова драматичен, ако се 
купуват добре пакетирани херме-
тизирани продукти. Ако се купуват 
ядки с черупки в супермаркета или 
от открита сергия на пазара, рискът 
е относително по-голям от този на 
био-щандовете например, но не е 
задължително. Това, за което преди 
всичко трябва да се следи, е да 
не е нарушена целостта на опа-
ковката и да се види как изглежда 
самият продукт. Ако ядките нямат 
свеж вид, спаружени са, изглеждат 
странно или имат непривичен вкус, 
когато са горчиви, покрити са с мъх 
или са с необичайно оцветяване, 
тогава човек трябва да се въздър-
жи от покупката или да ги изхвърли 
от шкафа си. Това обаче важи и за 
всички останали хранителни про- 
дукти. Ядките не се развалят по-чес-
то от плодовете, зеленчуците или 
хляба.” Много по-важно от избора в 

магазина е как се съхраняват ядки-
те вкъщи. Те трябва да са на хлад-
но, тъмно, сухо и проветриво място 
и да не се употребяват след указа-
ния на опаковката срок на годност. 
След отварянето на вакуумирана-
та опаковка, е добре ядките да се 
съхраняват в хладилника в плътно 
затворен съд, тъй като лесно попи-
ват миризми. Това се отнася особе-
но за обелените, нарязаните ядки  
и орехите без черупка.
„Най-добре е човек да се доверява 
на сетивата си”, - съветва още проф. 
Глай. „Това означава: преди да сло-
жите нещо в устата си, огледайте го 
добре и го помиришете. После го 
опитайте на вкус и, ако всичко ви се 
струва наред, няма от какво да се 
притеснявате. Без колебание обаче 
изхвърляйте продуктите с изтекъл 
срок на годност и всичко, което не е 
добро на вкус, изглежда или мири-
ше подозрително. Но не е ли също-
то и при плодовете например? Та те 
нямат печат за годност!” 

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

Алергия към фъстъци
Фъстъците се съдържат в много храни, включително в използвани за готвене 
масла, сосове и добавки. Те задължително трябва да бъдат указвани на опаков-
ките на продуктите или декларирани в менютата на ресторантите и пекарни-
те, тъй като има хора с тежки алергии към този вид ядки. Най-често те могат 
да бъдат открити в сладките ястия, десертните блокчета, хляба и печивата, но 
също в някои масла, сосове и основни ястия. За страдащите от алергия към 
фъстъци понякога е особено проблемно да установят следите от опасния алер-
ген, който може да застраши живота им. Достатъчни са минимални количества, 
за да се предизвика реакция – понякога дори използването на един и същи кух-
ненски уред за разбиване на крема или пасиране на соса!

Здравословни  
вещества посредством  
оптимизирано печене
Тъй като ядките много често се 
консумират печени, изследовател-
ският екип на проф. Глай и проф. 
Лорковски са си поставили за зада-
ча да проучат влиянието на проце-
са на печене върху здравословно-
то действие на полезните съставки 
в ядките. Тъй като вече има доказа-
телства за това, че при печенето в 
ядките се засилва образуването на 
фенолови киселини, които стимули-
рат имунната система, имат анти-
бактериално и антивирусно дей- 
ствие и забележимо редуцират 
риска от рак. 
Резултатите все още не са финали-
зирани, но чрез тези изследвания 
учените ще разберат по-добре кои 
съставки в ядките по какъв начин 
действат и как може да бъде опти-
мизиран процесът на печене, за 
да се повиши здравословното дей-
ствие на хрупкавите похапки. n
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при 
проблемна кожа 

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

ГРИЖА  
ЗА КОЖАТА НА АЛЕРГИЧНИТЕ

Най-после кожа, която не ангажира цялото ви вни-
мание! Най-после кожа, която може да бъде пока-
зана! Правилната грижа помага на хората, които 
страдат от много суха, напрегната или сърбяща 
кожа. Особено през зимата, когато суровите кли-
матични условия и сухият въздух в затоплените 
помещения засилват оплакванията.

Не може да бъде! Използвате този 
крем от години и изведнъж реаги-
рате на него с алергия? Но ето, че 
кожата ви внезапно започва да се 
лющи около очите, зачервява се и 
не спира да сърби. Усещате лице-
то си като пергамент преди скъсва-
не, а не знаете с какво да компен-
сирате сухотата, как да премахнете 
усещането за напрежение, грозните 
петна или дразнещия сърбеж.
Факт е, че контактните алергии 
изискват време – понякога години, 
в които ден след ден се влиза в кон-
такт с дадена субстанция – докато 
организмът прояви непоносимост. 
Ако веднъж се е стигнало до сенси-
билизиране, всяка следваща упо-
треба води до контактна екзема и 
то вече независимо от продукта, в 
който е била използвана отключ-
ващата алергията козметична със-

тавка. Тогава единственият изход 
е стриктното й избягване.  Но за 
целта трябва да бъде установено 
на коя от съставките в козметичното 
средство реагира организмът. Това 
може да стане единствено посред-
ством специален тест при дермато-
лог или алерголог. Възможно е спе-
циалистът да ви посъветва да пре-
минете на натурална козметика. За 
разлика от конвенционалните нату-
ралните препарати не съдържат 
химически вещества, а естествени 
субстанции, които по-лесно се раз-
познават и по-добре се приемат от 
кожата. При това те много по-ряд-
ко предизвикват алергични реак-
ции. Хората, които страдат от кожни 
алергии, трябва да се насочат към 
козметични серии, които са развити 
специално за чувствителна кожа. 
Важно е също така преди закупува-

нето на препарата внимателно да 
се запознаят със списъка на съдър-
жащите се съставки.

Специални продукти  
с високи изисквания
Специалните кремове и лосиони 
за суха и чувствителна кожа тряб-
ва не само да компенсират липса-
та на мазнини и влага, да подобрят 
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еластичността на кожата и нейните 
бариерни функции, но също да я 
предпазят от по-нататъшно изсъх-
ване. Успоредно с това те трябва 
да съдържат малко, но високостой-

ностни съставки, от които нито една 
не е позната като възможен про-
вокатор на алергии. Натуралните 
серии за грижа на кожата тряб-
ва да покрият високи изисквания, 
за да бъдат подходящи продукти-
те им за хора, страдащи от чув-
ствителна кожа и алергични реак-
ции. Подходящи са препаратите 
с добавка на растителни екстрак-
ти (например от нар, мак, брезо-
ва кора, водорасли) или натурални 
масла (като маслиново, бадемо-
во, арганово, от гроздови семки и 
семена на Oenothera biennis), урея 
или естествени минерални добав-
ки като свързващия влагата мине-
рален концентрат от Мъртво море. 

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

Също при душ-геловете и сред-
ствата за грижа на косата тряб-
ва да се избягват предизвикващи-
те алергии субстанции, съветват 
специалистите. Правилото е: кол-
кото по-малко химия, консерви-
ращи, оцветяващи и парфюмира-
щи вещества, толкова по-добре. 
Не трябва да се забравя също, 
че и някои растителни съставки 
могат да причинят алергични реак-
ции (напр. невенът, медът, къна-
та). Затова, когато кожата реаги-
ра чувствително, е важно преди 
всичко да се установи алергенът и 
той да бъде избягван, независимо 
дали произходът му е химически 
или растителен.

При всекидневното използване 
на почистващи или поддържащи 
козметични средства се наблюда-
ва и ефект на натрупване. Ако 
кожата и лигавицата в продълже-
ние на години влизат в контакт с 
определени тенсиди, като напри-
мер разпенващото вещество кока-
мидопропилбетаин, което намира 
често приложение при производ-
ството на пасти за зъби, душ-гело-
ве и шампоани, не са редки случа-
ите на последваща алергия. Дори 
при сенсибилизиране и налична 
алергия е необходим половин ден, 
а понякога дори до 3 дена, за да 
стане видима алергичната реакция 
под формата на зачервяване, сър-
беж или обрив.

Особен случай  
– невродермитна кожа
Особено важна е внимателната 
грижа за кожата при хора, стра-
дащи от невродермит. Правилната 
грижа като цяло успокоява невро-
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дермитната кожа и подсилва съ-
противителните й сили, като напри-
мер нейните естествени бариер-
ни функции, без да оставя върху 
нея видим маслен филм. За целта 
съществуват специално разработе-
ни натурални серии от медицинска 
козметика с добавка на урея, която 
свързва и задържа влагата в кожа-
та, лечебни растителни екстракти, 
които успокояват възпаленията, 
дразненето и сърбежа, и естестве-
ни масла, които компенсират лип-
сата на влага и мазнини. Такива 
са например маслата от вечерна 
роза (нахткерце, Oenothera biennis), 
шея, жожоба, бадеми, семена на 
репей и др. 
От октомври страдащите от невро-
дермит и псориазис трябва всеки-
дневно да мажат кожата си със спе-
циализирани продукти. Само така 
могат да се предпазят от изостря-
не на кожните проблеми, дължащи 
се на шоковия студ, резките темпе-
ратурни колебания и сухия въздух 
в затоплените помещения. В ото-
пляемия период въздухът в поме-
щенията често пъти е екстремно 
сух и допълнително извлича влага 
от кожата. Ето защо дерматолози-
те препоръчват между октомври и 
март страдащите от невродермит 
да използват натурални почиства-
щи средства вместо синтетични, 
при които извличането на мазнини 
стига до най-дълбоките слоеве на 
кожата. Натуралните сапуни и душ-
гелове с добавка на маслиново или 

други натурални масла например 
почистват кожата щадящо и успо-
редно с това я дезинфектират.

Езикът на растенията
Козметичните и медицинските про-
дукти за грижа на алергичната, 
невродермитна или суха кожа се 
базират на високостойностни нату-
рални масла и екстракти, извле-
чени от растения, чийто външен 
вид и места на разпространение 
вече подсказват, че те притежа-
ват качества, които биха могли 
да помогнат при кожни пробле-
ми. Младата бреза например има 
гладка, бяла кора, от която вятъ-

съвременната козметична индус-
трия натурално средство бетулин, 
извличано от външните слоеве на 
брезовата кора, подпомага възста-
новяването на защитната барие-
ра и нормализирането на кожните 
функции, които при невродермит, 
контактни алергии или екстрем-
но суха кожа често пъти са нару-
шени. Изследванията са показали, 
че извличаният от брезовата кора 
бетулин притежава също силно 
противовъзпалително, антибакте-
риално и стимулиращо зараства-
нето на рани действие. Подобно 
на алоето и агавето карпоброту-
сът (Carpobrotus edulis) е от вире-
ещите при екстремно горещи кли-
матични условия растения, които 
са се приспособили към липса-
та на вода, като са се научили да 
улавят и за дълго време да съхра-
няват влагата. Това личи по външ-
ния вид на дебелите листа, които 
могат да складират вода, и по 
мъхестата им повърхност, която 
не й позволява да се изпарява. 
Истинската тайна на растението 
обаче се крие в способността му 
да преобразува солта от влага-
та в субстанции, подобни на тези, 
които се изграждат в човешката 
кожа за защита срещу изсъхва-
не и които много често липсват 
при страдащите от невродермит. 
Желанието им за гладка и нежна 
кожа може да удовлетвори също 
макът, чиито пъпки отварят краси-
ви нежни листа, които опадат след 

съвсем кратко време. И действи-
телно – в семената му се съдър-
жа високостойностно масло, което 
много лесно се възприема от кожа-
та и я обезпечава с ценни храни-
телни липиди. Те осигуряват отпус-
кащ и заглаждащ ефект непосред-
ствено след нанасяне по кожа-
та. В маслото се съдържа и голя-
мо количество линолова киселина, 
която е съставна част от естестве-
ната кожна бариера. Ценни поли-
ненаситени мастни киселини (цис-
линолова и гама-линоленова) се 
съдържат обилно и в цъфтящата 
през нощта вечерна роза (нахткер-
це, Oenothera biennis). Те омазня-
ват и хидратират сухата кожа, сти-
мулират естествените й бариерни 
функции, като по този начин под-
помагат регенерирането й и пред-
отвратяват изостряне на оплаква-
нията. n

рът постоянно отделя люспи – 
нищо чудно тогава, че от столетия 
тя се асоциира с човешката кожа. 
Хилдегард фон Бинген още през 
12 век съветвала кожните екземи 
и рани да се третират с настърга-
на брезова кора. Междувременно 
станало ясно, че използваното в 




