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Независимо че прекарваме с него по цял ден, понякога го чувстваме чуждо, когато внезапно 
започне да се поти, да боли или да прещраква на някои места. Човешкият организъм е изгра-
ден от около 70 милиарда клетки, като много от тях са тясно специализирани в специфична-
та си дейност. Случва се дори специалисти да се затруднят в разчитането на сигналите, които 
изпраща, макар да са добре запознати със сложните механизми на този изумителен вътрешен 
свят, за наличието на който рядко си даваме сметка, докато не ни напомни за себе си.

Какво означава 120%  
зрителна острота?
Визусът, или казано по друг начин 
остротата на зрението, е 100%, 
когато две малки точки при опре-
делена отдалеченост, напри-
мер 6 метра, все още могат да 
бъдат възприемани като отдел-
ни. Който успява да направи това 
и от по-голяма дистанция, има 
„орлов поглед” с над 100% зри-
телна острота.

ПОЗНАВАТЕ ЛИ 
СВОЕТО ТЯЛО?

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Светът на чувствата
Всички дразнения, посредством 
които виждаме, чуваме, усещаме 
или приемаме миризми и вкусо-
ве се предават в мозъка и се пре-
образуват във възприятия. Тези 
разнородни впечатления съста-
вят представата ни за света и за 
самите себе си.

Откъде идват гурелите?
Твърдите частици, които сме при-
нудени да отстраняваме сутрин 

Какво е умами?
Солено, сладко, кисело, горчи-
во – това ли е всичко? През 1908 
година японският изследовател 
Кикунае Икеда за пръв път описва 
вкусовото направление „умами”, 
което би могло да се преведе 
като „силен, здрав”. Преди всич-
ко естественият глутамат, който 
може да бъде открит в богатите 
на протеини храни като сирене, 
месо, соев сос и суровите дома-
ти, имат вкус на „умами”.

Защо не ни притъмнява  
при примигване?
Действително, не трябва ли, 
мигайки за части от секунда-
та по 10 до 15 пъти на мину-
та, да ни става тъмно пред 
очите? Това обаче не се случ-
ва. Защото при всяко примигва-
не мозъкът изключва съответни-
те части на визуалните системи. 
Благодарение на краткотрайното 
„угасване” в тези региони ние не 
възприемаме примигването и не 
се дразним през няколко секун-
ди от това, че светът наоколо 
изчезва. На този дар на природа-
та между другото се радват само 
бозайниците.

Как възниква  
морската болест?
Необичайните люлеещи дви-
жения при вълнение в морето 
или при турболенции в само-
лета действат на системата за 
равновесие в средното ухо. Ако 
човек не може да следи пред-
метите или движенията с очи, 
мозъкът не може правилно да 
ги регистрира. Последицата е 
виене на свят. Подобни симпто-
ми могат да се наблюдават също 
при пътуване с кола или влак. 
Поглед към хоризонта помага 
срещу гаденето и неприятното 
усещане в стомаха.

от очите си, не причиняват никак-
ви вреди. Затова и не са повод за 
притеснение. При гурелите става 
въпрос за изсъхнала мазнина. 
По време на сън очите се пред-
пазват от затворените клепачи. 
Произвежда се по-малко слъзна 
течност, поради което мастният 
филм на очите изсъхва и обра-
зува малки топчета. По време на 
болест лигавиците съхнат пове-
че - това е причината засъхнала-
та секреция по очите да се уве-
личава.

Колко миризми можем 
да възприемем?
Човек е в състояние да различи 
около 10 000 миризми, но едва 
половината от тях може да опре-
дели правилно. Иначе най-добри 
в душенето са кучетата, които 
могат да възприемат 40 пъти 
повече миризми от хората.

Кой е най-чувствителният 
орган в човешкото тяло?
Въпреки своите 24 осезателни 
рецептори на квадратен милиме-
тър кожа това не са върховете на 
пръстите. Езикът е най-чувстви-
телният орган в човешкото тяло. 
По повърхността му рецептори-
те са толкова гъсто разположени 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

Какво количество  
кожа покрива тялото?
Със своите 1,5 до 2 квадрат-
ни метра според големината на 
телесната площ кожата е най-го-
лемият орган в човешкото тяло. 
А също и най-тежкият: общо епи-
дермисът, дермата и субкутисът 
(подкожният слой) тежат цели 10 
килограма.

Съвет: Включете ушите!
Чуйте вътрешните звуци на ваше-
то тяло. За целта легнете удобно 
по гръб, поставете си тапи за уши 
и се вслушайте в онова, което 
се случва в тялото ви. 5 пъти 
бавно вдишайте и издишайте. 
Поставете ръцете си на гръдния 
кош и още 5 пъти дишайте съз-
нателно. При последното издиш-
ване отпуснете напълно коре-
ма. След това поставяйте ръце-
те последователно на корема и 
на таза. При последното издиш-
ване изгонете цялото напреже-
ние от таза. Поставете ръцете до 

тялото и известно време леже-
те спокойно в напълно отпуснато 
състояние, като се вслушвате във 
вътрешните си звуци. По-добре 
ли чувате сега?

Едно стабилно скеле
Перфектно конструираната сис-
тема от кости, мускули, връзки 
и сухожилия придава на тяло-
то форма и го прави подвижно. 
Дали дълго време ще функциони-
ра безпроблемно зависи от това 
доколко и по какъв начин го нато-
варваме.

Вечер човек по-нисък ли е, 
отколкото сутрин?
Да, тъй като интервербалният 
хрущял губи от височината си. 
Тези смекчаващи удара амор-
тисьори, които са разположени 
между прешлените на гръбнач-
ния стълб, се състоят от влак-
несто-хрущялен (междупрешлен) 
диск с пихтиесто ядро в среда-
та. През нощта то свързва вода-
та и интервербалният хрущял до-
стига своята максимална големи-
на. През деня, когато гръбначни-
ят стълб е подложен на натовар-
ване, водата в пихтиестото ядро 
намалява и ние също се смаля-
ваме с 1 до 2 сантиметра.

Кой е най-силният мускул?
Женското тяло се състои от около 
23% мускули, мъжкото – от около 
40%. Най-силният между тях е 
не друг, а външният дъвкателен 
мускул, известен като масетер. 
Той прави възможно затварянето 
на челюстта и извършването на 

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

един до друг, че се създава един 
вид увеличителен ефект. Затова 
дори малка дупчица в зъба се 
усеща като огромен кратер.

Генетично ли  
е предразположението  
към гъдел?
Който избухва в смях дори при 
най-малко докосване е наследил 
този рефлекс от родителите си. 
До известна степен чувство за 
гъдел притежава всеки. Ако обаче 
мама и татко са особено чувстви-
телни, това ще се предаде и на 
детето. Но сам себе си човек не 
може да гъделичка, защото мозъ-
кът му е в очакване на определе-
но докосване и потиска реакцията 
на типичното нервно дразнене.
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дъвкателни движения. При захап-
ване може да развие сила от 75 
до 100 килограма!

Кой успява да си проправи 
път през карпалния тунел?
Сухожилията и срединния нерв 
на предмишницата се нуждаят 
от карпалния тунел като от воде-
ща шина. При едностранно нато-
варване, артрит или ревматизъм, 
а понякога и без видима причи-

на, тунелът от връзките и кости-
те на китката се стеснява. Нервът 
се притиска и започва да боли 
(синдром на карпалния тунел). 
Посредством оперативна наме-
са той може отново да бъде раз-
ширен.

Коя част на тялото  
е с най-много стави?
Гръбначният стълб. И това не 
важи само за майсторите-акроба-
ти. На повече от 100 междупре-
шлени стави човек дължи способ-
ността си да се извива в две оси. 
В определени рамки са възмож-
ни дори огъвания около собстве-
ната ос.

Как растат мускулите?
Мускулните влакна не са в състо-
яние да нарастват посредством 
деление на клетките. Човек може 
да  увеличи обема им единстве-
но чрез микронаранявания, т.е. 
посредством възникващите от 
натоварване или по време на 
силови тренировки малки мус-
кулни разкъсвания. Там бързо се 
образуват стволови клетки, които 
поправят дефекта и удебеляват 
влакната. Така мускулната маса 
нараства.  

Какво всъщност  
правят менискусите?
Тяхната мисия е да облек-
чат натоварването на колянна-
та става. Двата сърповидни хру-
щялни диска редуцират натиска 
между бедрото и главата на тиби-
ята (големия пищял) върху една 
четвърт от телесното тегло. Дори 
при нормално ходене стойността 
му може да надхвърли 300 кило-
грама! Това, което менискусът не 
може да понесе, е въртенето на 
колянната става назад. На подоб-
но движение той най-често реаги-
ра с контузия или разкъсване.

От колко кости се  
състои нашият скелет?
С над 300 кости и хрущяли раз-
полагаме при раждането си, 
но по време на растежна-
та фаза някои от тях се 

сливат и намаляват броя си. При 
повечето възрастни не надхвър-
лят 206, като над половината се 
намират в областта на дланите и 
стъпалата.

В коя възраст костите имат 
най-голяма стабилност?
Костната система се регулира от 
постоянно движещ се нагоре и 
надолу баланс: докато остеобла-
стите (клетки на костната тъкан, 
участващи в образуването на 
междуклетъчното й вещество) 
изграждат костите с помощта на 
калций и фосфат, остеокласти-
те (гигантски многоядрени клет-
ки в костния мозък, резорбира-
щи калцирания хрущял и между-

клетъчното вещество на 
костната тъкан) се 

грижат за това 



55

поддържащото тялото скеле да 
не се разраства безмерно. До 
25-та година преобладава про-
цесът на изграждане. От 25-та 
до 35-та година костите достигат 
своята максимална плътност. От 
края на 30-те костното вещество 
започва постоянно да намалява. 
Движението и богатото на кал-
ций хранене може да предотвра-
ти рязкото разграждане на костно 
вещество – остеопорозата.

Съвет: Кратък фитнес  
автотест
В какво състояние са вашите сила 
и подвижност, могат да покажат 
следните пет упражнения:
1.  Застанете с гръб към стена, 

така че бедрата и прасците 
ви да образуват права линия. 
Можете ли да издържите в тази 
позиция 40 секунди? Отлично!

2.  Легнете по гръб с вдигнати 
крака и ръце, поставени до 
тялото. Оставете краката да 
паднат настрани на пода. Ако 
движението е свободно, гърбът 
ви е много подвижен.

3.  Можете ли да докоснете длани-
те си зад гърба като за молит-
ва? Много добре!

4.  Колко дълго можете да пазите 
равновесие на един крак със 
затворени очи? Целта е: пове-
че от 10 секунди.

5.  Лицеви опори с колене на пода. 
Ако направите 19, поздравле-
ния!  

Неспиращо  
кръвообращение
Туп, туп, туп – нашият жизнен 
мотор се грижи за това, всеки 
орган и всяка клетка да могат 
да работят. Докато сърцето бие, 
всичко остава в движение.

Откъде идва името  
на митралната клапа?
От митрата, епископската шапка, 
на чиято форма далечно напомня. 
Задачата на митралната клапа, 
известна още като бикуспидална 
или лява артерио-вентрикулар-
на клапа, е следната: като вентил 
между лявото предсърдие (вести-
булум) и лявата сърдечна каме-
ра направлява посоката на дви-
жение на кръвта и предотвратя-
ва нейното връщане. Ако клапа-
та вече не се затваря плътно, се 
говори за митрална инсуфициен-
ция.  Тъй като една отслабнала 
клапа натоварва сърцето, тя се 
лекува медикаментозно (напри-
мер с бетаблокери) или посред-
ством оперативна намеса. 

Каква е общата дължина  
на съдовата кръвоносна  
система?
Над 140 000 километра вени, 
артерии и капилярни съдове 

лъкатушат в човешкото тяло. 
Протичащата през тях кръв обез-
печава органите с енергия и ги 
насища с кислород.

делено количество от 8 000 до  
25 000 души обаче органът е 
обърнат огледално (“Status 
inversus”). При тях сърцето напри-
мер е разположено отдясно, а 
черният дроб отляво. В първия 
момент констатацията е изненад-
ваща – също и за лекарите.  

Колко кръв преминава  
за едно денонощие през  
нашето тяло?
30 до 60 секунди са необходими 
на сърцето, за да изпомпа 5 до 
6 литра кръв в човешкото тяло 
през съдовата мрежа. Това прави 
между 7 200 и 14 400 литра на 
денонощие. Тази забележител-
на способност се повишава при 
телесно напрягане, като възмож-
ността за изпомпване може да 
нарасне до четири пъти!

Съвет: Станете експерти  
в сърдечните дела
Какво издава коремът за сър-
цето: Ако съотношнието между 
талията и ханша (за целта трябва 
да се раздели обиколката на тали-
ята върху обиколката на ханша) е 
под 0,85, е отлично. При стойност 
над 1 рискът от атеросклероза и 
инфаркт се увеличава. На засег-
натите се препоръчва да намалят 
телесното си тегло и ежегодно да 
се консултират с лекар.
Правилният такт: С помощта 
на показалеца и средния пръст 
можете да тествате пулса на кит-
ката си. 60 до 80 удара на минута 
са нормални. При телесно нато-
варване те могат да се ускорят 
до 100. Постоянни стойности над 
100 при спокойно състояние и – 
освен при спортистите – под 60 
трябва също да бъдат консулти-
рани с лекар. n

Лошо ли е,  
когато сърцето прескача?
Сърдечният удар активира сину-
совия възел – част от проводяща-
та система на сърцето и място на 
зараждане на нормалните импул-
си за свиване на сърдечния мус-
кул. Възникващият там електри-
чески импулс се разпростира 
върху целия орган: сърцето се 
свива и отпуска – винаги в такт. 
Случайните допълнителни удари, 
екстраситолите, се наблюдават и 
при здрави хора. Понякога дори 
стресът или липсата на сън могат 
да извадят сърцето от ритъм. В 
повечето случаи това не е признак 
за нещо опасно. Ако се наблюда-
ва постоянна аритмия обаче, при-
чината е добре да се изясни от 
специалист.

Винаги отляво ли  
е разположено сърцето?
По произход моторът на човеш-
кото тяло е разположен горе-до-
лу в средата зад гръдния кош. 
Заострената част на сърцето сочи 
наляво. Така изглеждат нещата  
в нормалните случаи. При опре-
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Банани, босилек или чили по 
рецепта? Би трябвало да има. 
Тъй като въпросните хранител-
ни продукти се славят с лечеб-
ни сили, които могат да конкури-
рат немалко препарати от апте-
ката с терапевтичното си дей- 
ствие. Лечебни системи като  
староиндийската Аюрведа напри-
мер от хилядолетия предпис-
ват градински подправки, коре-
ни от джинджифил и куркума или 
мед като помощници за бързо 
оздравяване. Също медицински-
те познания на бенедиктинката 
Хилдегард фон Бинген от 12 век 
се основават на тезата, че много 
хранителни продукти от природа-
та са същевременно и ефективни 
лечебни средства.
Съвременната наука подкрепя 
опита на традиционните лечебни 

бъде открито. Между последни-
те научни открития е например 
7,5% етерично масло от чесън и 
карамфил, което унищожава 99% 
от животозастрашаващите сал-
монелни щамове. За кардамо-
ма вече се знае със сигурност, 
че в скоро време ще играе важна 
роля в борбата с рака.
Бихме искали да ви предста-
вим лечебните свойства на цяла 
поредица от плодове, зеленчуци, 
билки и подправки, с които често 
разполагате у дома. Те могат да 
предоставят ефективна помощ от 
кухнята, а при нужда бихте могли 
да използвате 24 бързи рецепти 
срещу различни оплаквания от 
всекидневието, като успоредно с 
това по естествен начин подпо-
магате самолечебните си сили.

Контузии и рани
Лечебно действие: Зелените 
салати от рода на марулята, къд-
равата салата и айсберга спи-
рат възпалителните процеси чрез 
съдържащите се в тях горчиви 
вещества лактуцин и интибин. Те 
стимулират оздравителния про-
цес в тъканите, връзките и сухо-
жилията. Успоредно с това успо-
кояват вегетативната нервна сис-
тема и намаляват болките.  
Лечебна рецепта: 2 до 3 въз-
можно най-свежи салатни листа 
от хладилника се поставят върху 
пострадалото място и свободно 
се фиксират с еластичен бинт.
Лечебна доза: В момента, в 
който листата се стоплят, тряб-
ва да се сменят с нови от хла-
дилника. Процедурата е добре 
да се повтаря в продължение на 
2 дена.

Храносмилателни  
проблеми
Лечебно действие: Благодаре-
ние на смолите, горчивите вещес-
тва и етеричните масла като бор-
неол, цинеол, камфор и туион 
салвията успокоява храносми-
лателните проблеми като тягост-
ното чувство за тежест в стомаха. 
Тъй като билката меко, но трайно 
отводнява, предотвратява също 

задържането на вода в гръдните 
и коремните тъкани няколко дни 
преди менструалния цикъл.
Лечебна рецепта: Около 1 ч.л. 
най-добре ситно нарязани прес-
ни листа от салвия (или също-
то количество натрошени изсу-
шени листа) се заливат със 150 
мл гореща вода. Оставят се да 
се запарят за 10 минути и чаят се 
прецежда.

БЪРЗА ПОМОЩ

24 ЛЕЧИТЕЛИ ОТ КУХНЯТА
Тази аптека се намира само на няколко крачки от вас. В кошницата с плодове или 
в хладилника ви очакват ефективни помощници срещу стресиран от празници-
те стомах, болно гърло, горещи вълни, главоболие и много други оплаквания. 
Приготвянето на домашните илачи също не отнема много време.

Лечебна доза: 3 пъти на ден 
преди хранене да се изпива по  
1 чаша чай от салвия. При ПМС: 
6 дни преди цикъла да се пият по 
3 чаши на ден.

Оплаквания, свързани  
с пикочния мехур
Лечебно действие: 100 г сок 
от червени боровинки съдър-
жа до 10,5 мг витамин С, който 
подсилва имунната защита. 
Допълнително съдържащите се в 
дребните плодове проантициани-
ди предпазват от това, чревните 
еширехия-коли бактери да не се 
захващат за лигавичната повърх-
ност (отстраняват 80% от болес-
тотворните микроорганизми).
Лечебна рецепта: 100 г чист сок 
от червени боровинки (от аптека-

системи. При това едва около 5% 
от растителния свят са изслед-
вани за медицината - истинско 
съкровище очаква тепърва да 
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та или дрогерията) или 1 ч.л. кон-
центрат от червени боровинки се 
разрежда с 1 чаша вода.
Лечебна доза: При първи симп-
томи на инфекция 3 до 4 пъти 
на ден да се изпива по 1 чаша. 
Ако до 48 часа не настъпи подоб-
рение, консултацията с лекар е 
задължителна.

Болки в ушите
Лечебно действие: Съдържащите 
сяра и сулфиди субстанции в лука 
и чесъна стимулират кръвообра-
щението в средното ухо и като 
естествен антибиотик облекчават 
възпаленията и свързаните с тях 
болки, а също подсилват имунна-
та система.
Лечебна рецепта: 4 изстискани 
скилидки чесън се затоплят за 
около 20 минути с 1/4 чаша зех-
тин и се прецеждат. ½ глава ситно 
нарязан лук се загрява в 1 чаша 
вода и се прецежда. По 5 капки 
от чесновия разтвор се капят в 
ушите, а поставената в памучни 
торбички лучена каша се налага 
върху болното ухо или уши.

Лечебна рецепта: 2 пълни шепи 
пресни листа от мента се доба-
вят към ½ л растително масло и 
се съхраняват на топло в добре 
затворена бутилка за около 6 
седмици, след което маслото се 
прецежда.
Лечебна доза: При атаки от гла-
воболие малка купа се напълва с 
ледено студена вода, към която 
се добавят 5 до 7 капки от масло-
то. В студения разтвор се пота-
пят памучни кърпички, изстис-
кват се и се поставят на чело-
то или се притискат към слепоо-
чията. Добре е да се сменят при 
затопляне. 

24 ЛЕЧИТЕЛИ ОТ КУХНЯТА
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

Лечебна доза: Торбичиките с лук 
да се поставят на всеки 4 часа за 
около 20 митути. Ако до 24 часа 
болките не отшумят, трябва да се 
потърси лекарска помощ.

Главоболие
Лечебно действие: Благодаре-
ние на охлаждащия и съдостес-
няващ ефект на съдържащото се 
в ментата етерично масло мен-
тол, билката ефективно намаля-
ва болките в главата и те отшу-
мяват до 15 минути.

Разстройство
Лечебно действие: Оризът е 
богат на слузообразуващи вещес- 
тва, които успокояват лига-
вицата на стомаха и червата. 
Несъдържащата глутен зърнено-
житна култура спира разстрой-
ствата и възпаленията, успоред-
но с това подобрява състоянието 
на стомашно-чревния тракт.
Лечебна рецепта: 30 г небелен 
дълъг ориз се вари под капак 
в 1 л вода за около 30 мину-
ти. Оризовата вода се прецеж-
да, добавят се 2 до 3 стискания 
лимонов сок. Може да се подсла-
ди с мед или захар.
Лечебна доза: В продължение 
на 2 дена през 3 часа да се изпи-
ва на глътки по 1 чаша оризо-
ва вода.

Ухапвания от насекоми
Лечебно действие: Успоредно 
с богатото съдържание на фос-
фор, желязо и аминокиселина-
та на доброто настроение трип-
тофан бананите са и между най-
добрите доставчици на антиокси-
данти сред плодовете. Те стиму-
лират кръвообращението в тъка-
ните и извеждането на отровите 
от организма.
Лечебна рецепта: Един суров 
банан се обелва.
Лечебна доза: Обелката откъм 
страната на плода се поставя 
директно върху пострадалото 
място и то се разтрива с нея, 
докато болката не намалее и ото-
кът не спадне. Добре е да се 
държи продължително време и 
да се разтрива с пресни участъ-
ци от кората.
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Газове
Лечебно действие: Много ефек-
тивни срещу всякакви видове 
стрес са мускатът, канелата, 
карамфилът и джинджифилът. 
Те регулират червата и храно-
смилането, предотвратяват въз-
никването на газове и с помощта 
на съдържащите се в тях ете-
рични масла успокояват нервоз-
ния стомах.
Лечебна рецепта: Смесете по ½ 
ч.л. от всяка подправка и залей-
те сместта с 250 мл вряща вода. 
Оставете да се запари за около 
10 минути, прецедете и спо-
ред вкуса подсладете с мед или 
кафява захар. Който предпочита 
по-силна нотка джинджифил или 
канела, може да добави допъл-
нително ½ ч.л от тях.
Лечебна доза: 3 пъти на ден 
директно след ядене да се изпи-
ва по 1 чаша чай.

Запушен нос
Лечебно действие: Лютите 
чушки доставят на организма 
ценната субстанция капсаицин. 
Тя активира кръвоснабдяване-
то, регулира кръвообращение-
то и притежава мощно противо-
възпалително и антибактериално 
действие. Освен това стимулира 
изпотяването, отпушва задръсте-
ния със секрети нос и освобожда-
ва горните дихателни пътища.
Лечебна рецепта: 40 г ситно 
нарязани пресни люти чушки се 
заливат със 120 мл растител-
но масло и се поставят в добре 
затворена бутилка. Оставят се да 
престоят на топло място за около 
4 седмици.
Лечебна доза: Микстурата тряб-
ва добре да се разбърква и 5 до 
7 пъти на ден да се приема по 
1 ч.л. до пълното отпушване на 
носа.

Повишена температра
Лечебно действие: Благодаре-
ние на своите леко кисели рН-
стойности ябълковият оцет уско-
рява изпаряването на вода през 
порите на кожата. По този начин 
температурата спада ефективно 
и щадящо. Успоредно с това при-
тежава противовъзпалително и 

антибактериално действие.
Лечебна рецепта: 1 чаша ябъл-
ков оцет се разрежда с 2 чаши 
вода.
Лечебна доза: На всеки 15 мину-
ти до спадане на температура-
та, в оцетния разтвор се пота-
пя памучна или ленена кърпа 
и се изстисква. Краката, ръце-
те и торса се разтриват с напо-
ената кърпа. След това е добре 
болният да легне и да се затоп-
ли до изпотяване. Или: напояват 
се памучни чорапи в разтвора, 
изстискват се и се обуват. Върху 
тях като втори слой се обуват 
вълнени чорапи.

Морска болест
Лечебно действие: Ароматната 
субстанция гингерол в джинджи-
филовия корен оказва успоко-
яващо действие върху стомаш-

Лечебна рецепта: Ястията по 
възможност да се подправят не 
със сол, а колкото е възможно по-
често със соев сос. Допълнително 
1 ч.л. мисо-пастет от ферменти-
рали соеви зърна да се разтвори 
в 1 чаша гореща вода.
Лечебна доза: Да се изпиват 1 
до 2 чаши с мисо-каша на ден. 
Внимание: не се препоръчва за 
жени с рак на гърдата или мат-
ката.

Болки в гърлото  
и дрезгавина
Лечебно действие: Ако ви драс-
ка гърлото, помага комбинацията 
от лимон, лют червен пипер и 
мед. Киселината на лимона свива 
възпалените тъкани и ги предпаз-
ва с витамин С. Благодарание на 
капсаицина лютият червен пипер 
ускорява оздравителния процес, 
а медът има антибактериален 
ефект.
Лечебна рецепта: Разбъркват се 
добре по ½ с.л. мед и прясно 
изстискан лимонов сок с голяма 
щипка лют червен пипер.
Лечебна доза: В продължение 
на 3 дена по 5 пъти на ден 1 с.л. 
от лечебната смес да се държи 
дълго в устата, като се движи из 
устната кухина и после се пре-
глъща или изплюва.

Възпалени синуси
Лечебно действие: С помощ-
та на етеричните масла цине-
ол, тимол или борнеол риганът, 
мащерката и розмаринът раз-
ширяват фините разклонения на 
бронхите и освобождават упори-
тите запушвания в околоносните 
кухини. Успоредно с това атаку-
ват вирусите и бактериите.
Лечебна рецепта: По 1 ч.л. 
риган, мащерка и розмарин (суро-
ви, нарязани на ситно, или изсу-
шени, начупени на фин прах) се 
добавят към голяма купа с вряща 
вода, която се оставя малко да 
изстине.

но-чревния тракт и предотвратя-
ва характерните при пътуване с 
кола, самолет или кораб симпто-
ми като гадене и повръщане.
Лечебна рецепта: Голямо парче 
пресен джинджифилов корен се 
обелва и се нарязва на ситно. 
Поставя се един слой на дъното 
на буркан за сладко и се засипва 
със захар. Отгоре се поставя нов 
слой, също се покрива със захар 
и така, докато се напълни бурка-
нът. Затваря се с капачка на винт 
и се оставя да престои 24 часа. 
Образувалият се сироп трябва 
да се отлее в добре затварящ се 
съд. Може да се съхранява на 
хладно до 3 седмици. 
Лечебна доза: При леко гаде-
не да се приеме 1 ч.л. джинджи-
филов сироп. За предотвратява-
не на типичните симптоми пома-
га 3-дневното превантивно лече-
ние: по 1 ч.л. се изпива съответно 
в 8, 11, 13, 17 и 20 часа.

Топли вълни
Лечебно действие: Растителното 
активно вещество изофлавон 
в соевите зърна е подобно на 
женския полов хормон естроген. 
Изследванията показват, че след 
12 седмици обилна консумация 
на соеви продукти честотата на 
топлите вълни намалява с 41%, 
а интензитетът на оплакванията 
спада с 21%.
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Лечебна доза: 4 до 5 пъти на ден 
се правят инхалации на етерич-
ните изпарения под кърпа. При 
това трябва дълбоко да се вдиш-
ва през носа и да се издишва 
през устата.

Коремни спазми
Лечебно действие: Дъбилните 
вещества и етеричните масла 
в босилека като цинеол, мен-
тол, тимол, метилхавикол, анетол 
или камфор успокояват предмен-
струалните оплаквания. Но също 
свързаните с климактериума про-
блеми, тъй като съдържащото се 
в ароматната подправка вещество 
бета-ситостерол е с естрогенопо-
добни свойства и противодейства 
на хормоналния недостиг.

се разбъркват до гладка паста, 
с която се третират пострадали-
те участъци.
Лечебна доза: Дори при висо-
ки дози като 8 до 10 г от под-
правката на ден не се наблю-
дават неблагоприятни странич-
ни действия. Внимавайте обаче 
при приготвянето на лечебната 
паста: куркумата оставя трудни 
за почистване жълти петна.

Лечебна рецепта: 3 стръкчета 
пресен босилек с листата, 1 ски-
лидка чесън, 2 ч.л. ядки от пиния 
и 1 щипка сол се миксират, доба-
вят се няколко капки зехтин до 
получаването на кремообразна 
консистенция. Към така получе-
ното песто обаче не бива да се 
добавя пармезан!
Лечебна доза: Да се приемат по 
3 с.л. на ден.

Пъпки и слънчево  
изгаряне
Лечебно действие: Етеричните 
масла в куркумата, преди всич-
ко нейният куркумин, стимулират 
имунната система, неутрализи-
рат свободните радикали и спи-
рат възпаленията.
Лечебна рецепта: Към ½ ч.л. 
куркума на прах се добавят 5 до 
7 капки сок от алое вера (пряс-
но изцеден или от аптеката) и 

Зъбобол
Лечебно действие: Подправката 
карамфил съдържа голямо коли-
чество етерични масла и дъбил-
ни вещества. Преди всичко на 
съставката евгенол обаче, която 
има силно антибактериално и 
противовъзпалително действие, 
се дължи бързият обезболяващ 
ефект при кариес или инфекция 
на венците. 
Лечебна рецепта: 2 до 4 гла-
вички карамфил трябва фино да 
се смелят и да се смесят с вода 
до постигане на гъста, лепка-
ва каша.
Лечебна доза: Сместа се нанася 
върху пострадалото място, оставя 
се да подейства за 5 до 10 мину-
ти и след това да се изплаква. 
Може да предложи бърза помощ, 
но не и да отмени посещението 
при стоматолог. Внимание: не е 
подходящо за бебета.

Лош дъх
Лечебно действие: Сродният на 
джинджифила кардамом дължи 
своя силен, сладко-остър аро-
мат на етерично масло, състо-
ящо се от над 120 съединения 
като лимонини, сабини, борне-
ол, цинеол и др. То е идеално 
средство за поддържане хигие-
ната на устната кухина, поняко-
га дори като спешна мярка, тъй 
като притежава леко антибиотич-
но действие срещу вредните бак-
терии и бързо се справя с лоша-
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та миризма от устата или непри-
ятния остатъчен дъх (напр. след 
консумация на чесън и лук).
Лечебна доза: 3 до 5 семенни 
капсули бавно се сдъвкват или се 
прибавя щипка смлян кардамом 
към кафето, както често се прак-
тикува в арабските страни.

по-добра на вкус от китайската и 
почти не съдържа кумарин, който 
е възможно да предизвика главо-
болие или повръщане.

Изтощение
Лечебно действие: Подобният 
на мед, тъмно оцветен захарен 
сироп меласа се получава от 
производството на сурова захар 
или захарно цвекло. Той съдър-
жа много желязо, магнезий, кал-
ций, калий, фосфор, мед и други 
минерални вещества и микрое-
лементи. Те са много ефектив-
ни срещу изтощение от прера-
ботване, постоянен стрес или 
при отпадане на организма след 
заболяване.
Лечебна рецепта: 3 ч.л. мела-
са се прибавят към 1 чаша топло 
мляко или вода. Тъмната меласа 
от сурова захар, която е на крис-
тали или на прах, може да бъде 
добавяна също към сутрешни-
те мюсли.
Лечебна доза: Преди хранене да 
се изпива по 1 чаша.

Лошо кръвоснабдяване
Лечебно действие: Активното 
вещество синалбин и етеричните 
масла, съдържащи се в горчица-
та, регулират кръвообращението 
и постигат дълбоко затопляне на 
организма.
Лечебна рецепта: 1 до 2 ч.л. 

синапено брашно се смесват с 
1 чаша брашно и топла вода 
до получаването на гъста каша, 
която се нанася върху памуч-
на кърпа.
Лечебна доза: За да се предпа-
зи, кожата е добре да се разтрие 
предварително със зехтин. След 
това се поставя лапа със сина-
пено брашно. Затопляща бутил-
ка или възглавница върху лапата 
подсилват действието. Да се при-
лага 2 пъти на ден по 20 минути. 
На всеки 3 до 5 минути да се про-
верява за нежелани кожни реак-
ции. Ако такива настъпят, проце-
дурата трябва да се прекъсне.

Нарушения на съня
Лечебно действие: Белтъчното 
вещество триптофан, което регу-
лира производството на мозъчни-
те медиатори серотонин и мела-
тонин, се съдържа в млякото. То 
се включва в ритъма на събуж-
дане и заспиване, а мелатони-
нът директно стимулира заспи-
ването.

Липса на енергия
Лечебно действие: Вторичните 
растителни вещества като цим-
талдехид или борнеол в канела-
та способстват за възвръщане 
на енергията, стимулират жела-
нието за движение и прогонват 
умората. Те помагат бързо да се 
излезе от “енергийната дупка”, 
повишават радостта от живота и 
апетита.
Лечебна рецепта: 1 канелена 
пръчица се накисва в 1 чаша 
вряща вода и се оставя за 10 
минути да се запари.
Лечебна доза: В продължение 
на 1 седмица да се изпиват по 2 
до 3 чаши на ден на малки глът-
ки. Съвет: цейлонската канела е 

Лечебна рецепта: Затопля се 1 
чаша (250 мл) мляко с 1 щипка 
канела и мускатово орехче. 
Подслажда се с мед.
Лечебна доза: Да се изпи-
ва 30 минути преди лягане. 
Допълнително 10 минути преди 
това е добре краката да се раз-
трият със студено пресовано 
сусамово масло.

Ниско кръвно налягане
Лечебно действие: Розата под-
силва сърцето и регулира 
ниското кръвно наляга-
не до установяване на 
оптимални стойности. 
Виенето на свят и усе-
щането за несигурност 
при движение отмина-
ват. Съдържащите се 
вещества като гераниол, 
евгенол и родинол допъл-
нително успокояват и стабили-
зират кръвното налягане.
Лечебна рецепта: 1 ч.л. шипки 
на прах се накисва в ½ л студе-
на вода. После водата се кипва и 

вари в продължение на 10 мину-
ти. Към свалената от котлона 
отвара се добавят 1 с.л. изсушен 
розов цвят, ½ ванилова пръчица, 
2  главички от подправката карам-
фил и се запарват за 5 минути.
Лечебна доза: В продължение 
на 14 дни да се изпиват по 3 
чаши на ден.

Затруднено  
храносмилане и запек 
Лечебно действие: Зелените до 
тъмно лилави смокини са изклю-
чително богати на калций и фос-
фор. Те стимулират храносми-
лането посредством слузообра-
зуващи субстанции и успокоя-
ват стомаха. Оптимално сред-
ство за след празнична трапеза. 
Като отлично баластно вещес-
тво съдържащите се в тях семки 
набъбват в червата и стимулират 
функцията им.
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Лечебна рецепта: 5 изсушени 
смокини се накисват вечер в ¼ л 
хладка вода и се оставят да пре-
стоят за през нощта.
Лечебна доза: Сутрин се изпи-
ва смокинената вода, а омекна-
лите смокини се изяждат, като 
основно се сдъвкват. Плодовете 
могат да се добавят също към 
сутрешните мюсли. В продъл-
жение на 3 до 5 дни да се при-
ема по 1 порция. Допълнително 
поне 20 минути на ден тряб-
ва да бъдат отделяни за дви-
жение. Стрес

Лечебно действие: Фурмите се 
справят със стреса, нервозния 
стомах и нарушенията на съня 
посредством съдържащите се в 
тях магнезий, фосфор, витами-
ните А, В, С, D, биотин и фоли-
ева киселина. Сладките плодове 
съдържат освен това до 70% пло-
дова захар, която доставя бърза 
енергия и действа уравновеся-
ващо.
Лечебна рецепта: Отстраняват 
се костилките на 5 фурми и се 
нарязват на ситно. Сваряват се 
в ¼ л вода с 1 ч.л. кардамом, 
¼ канелена пръчица, 1 главичка 
карамфил, 1 щипка черен пипер 

и ½ ванилова пръчица. После 
течността се прекарва през гъста 
цедка, а фурмите се пасират през 
същата цедка, като се притискат 
с лъжица. Според вкуса може да 
се добави чай и да се подсла-
ди с мед.
Лечебна доза: Вечер 1 час преди 
лягане да се изпива 1 чаша. n

Как правилно да съхраняваме 
подправките

Основното правило за съхраняване на подправките гласи: на сухо, 
на тъмно и на студено. За да не повехнат от изпаренията при готве-
не, трябва да се избягва престоят им в близост до печката. Срещу 
повяхване помага също в контейнерите за съхранение да се поста-
вят филтърни торбички, пълни с ориз.
Някои основни пресни подправки като магданоз, копър, босилек, 
мащерка и др. могат да бъдат замразени, като предварително се 
измият, изтръскат добре от водата и се отстранят стеблата и груби-
те части на растението.
Изсушените подправки могат 
да се съхраняват най-много  
1 година – до излизане на нова-
та реколта. И проверявайте по-
често контейнерите в хладил-
ника. Ако подправките са про-
менили цвета или вкуса си,  
е по-добре да не ги използвате.
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1.  „Ракията предпазва  
от разстройство”

Старата морска поговорка: „Който не 
иска да получи разстройство, трябва 
да пие ракия. Тя дезинфекцира чер-
вата” - може да звучи добре, но е по-
добре да се възприема като хуморис-
тична фраза, отоклкото като здраво-
словен съвет. Заложената в нея идея 
е следната: бактериите се заселват в 
лигавицата на червата, а алкохолът 
може да го предотврати. Интернистът 
от Кийл, д-р Понтус Хартен, обаче е на 
друго мнение: „В действителност алко-
холът почти не достига до червата. 
По-голямата част от него бива силно 
разредена от стомашната киселина. 

10 ЗАБЛУДИ ЗА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

Ню Йорк. 300 мл на ден са достатъч-
ни, за да се постигне този предпаз-
ващ ефект.

2.  „Млякото помага  
при кисел рефлукс”

„Когато в хранопровода ви гори, една 
голяма чаша мляко потушава пожа-
ра.” Чували сте този съвет откъде ли 
не. В първия момент млякото действи-
телно донася облекчение. И тъй като 
всеки трети страда понякога от кисели-
ни, трябва да се предполага, че засег-
натите, които посягат към разпрос-
траненото домашно средство, не са 
малко. Млякото обаче има краткотрай-
но действие спрямо киселия рефлукс, 
тъй като скоро след това пожарът се 
разгорява с още по-голяма сила. Д-р 
Хартен обяснява: „Масленото съдър-
жание на млякото в крайна сметка реф-
лекторно се грижи за по-голямо произ-
водство на стомашни киселини.” Който 
иска да постигне трайно успокояване 
на стомаха си, е по-добре да потър-
си свързващо киселините средство от 
аптеката. То ще неутрализира кисе-
лините и след това ще бъде напълно 
отделено от организма.

3. „Диджестивите стимулират 
храносмилането”
Още една псевдопрепоръка! След 
обилно ядене, например мазна пати-
ца или свинско със зеле, много хора 
посягат към любимата „облекчаваща 
тежестта в стомаха” алкохолна напит-
ка. Очаква се горчивите вещества да 
регулират производството на жлъчка 
и така да се предотврати усещане-
то за пълнота и храносмилателните 
проблеми. Но дали това не е прос-
то още един повод да се вдигне чаш-
ката? Интернистът Хартен е на мне-
ние, че „който има чувствителен сто-
мах, е по-добре да пропусне тоста. 
Билковите ракии съдържат огромно 
количество горчиви вещества. Те драз-
нят стомашната лигавица и могат да 
предизвикат киселини вместо облек-
чение.” По-добри са нископроцентни-
те алтернативи от аптеката. Капките с 
растителни екстракти от кимион, мато-
чина, змийско мляко и сладник успо-

Както за много други здравословни оплаквания, така и за 
храносмилателните проблеми се ширят упорити заблуди, 
които подтикват било към неправилно хранене, било към 
безсмислено въздържание, било към нанасящо вреди лече-
ние. Това са 10-те тай-разпространени от тях:

кояват стомаха, предпазват от излиш-
ни киселини и действат противовъзпа-
лително.

4.  „Лютите храни  
не са подходящи  
за чувствителен стомах”

Тайландска храна, мексиканска кухня, 
подлютени с чили ястия? Не, благо-
даря! Много хора с чувствителен сто-
мах съзнателно се лишават от острата 
храна. Парещи болки, кисел рефлукс, 
постоянна тежест в стомаха – от типич-
ните индикации за нервен стомах стра-
дат около 25% от европейците. Във 
връзка с това засегнатите често се 
отказват от острата храна и силните 
подправки, а това е съвсем погрешно. 
Тъй като вместо да раздразнят стома-
ха, те биха могли дори да го излекуват! 
„Острите подправки стимулират кръво-
снабдяването на стомашната лигави-
ца. Изследванията показват, че с тяхна 
помощ малките възпалителни дефекти 
оздравяват по-бързо. Това е причина-
та тайландците всъщност да страдат 
по-рядко от стомашни заболявания”, - 
обяснява специалистът.

Това, което остава, е твърде слабо, за 
да унищожи болестотворните причини-
тели.” Несъдържащият алкохол сок от 
червени боровинки за сметка на това 
действително може да се справи с раз-
стройството. Тъй като предотвратява 
захващането на бактериите за клетъч-
ните стени, както показва едно изслед-
ване на колумбийския университет в 

5.   „Киселото мляко  
се грижи за червата”

Киселото мляко е здравословно, няма 
спор. Киселото мляко санира чревна-
та флора? Не съвсем. Който смята, 
че възхваляваният млечен продукт ще 
помогне, се заблуждава. Д-р Понтус 
Хартен казва: „Само пробиотични-
те кисели млека повлияват позитивно 
чревната флора. Техните бактериални 
щамове стабилизират чревната флора 
и трайно подсилват имунната систе-
ма.” Ето защо интернистът препоръч-
ва на пациентите, които са на антиби-
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отично лечение, да приемат успоредно 
и пробиотично кисело мляко. „По този 
начин нежеланите странични действия 
като разстройство, например, могат да 
бъдат предотвратени.”

6.  „Запекът отравя  
организма”

Ако човек не може два, три дена да 
изпразни червата си, усещането със 
сигурност не е приятно. Тези, които 
мислят обаче, че запекът може да задви- 
жи процеси на гниене и да доведе до 
самоотравяне, е на грешна следа. Тази 
теория се развива и популяризира още 
от 16 век. Но д-р Хартен я нарича 
суеверие: „Никога не е било доказано, 
че отровните вещества се поемат от 
червата. Не съществуват никакви науч-
ни доказателства за това.” 

7.  „Сиропът от сладник 
помага на стомаха”

Чудесно е, когато яденето на сладки 
неща се оказва и полезно за здраве-
то. Сладникът обаче успокоява стомаха, 
само ако се приема в малки количества. 
В големи дози води до кисел рефлукс, 
усещане за пълнота и тежест в стома-
ха, тъй като се повишава производството 
на стомашен сок. Проблемното вещес-
тво в сладника се нарича глицирхицин. 
Според д-р Хартен: „При прекомерна и 
регулярна употреба тази съставка пре-
дизвиква задържане на вода в организ-
ма и може да доведе до високо кръвно 
налягане. ”Глицирхицинът е естестве-
на съставка на сладника, която придава 
типичния вкус на сиропа. Много по-добро 
действие за стомаха има чаят от лайка. 

8.  „Всекидневното 
изхождане по голяма 
нужда е задължително”

Само този, който всеки ден ходи до тоа-
летната, се радва на здравословно хра-
носмилане? Не. Хранителните нави-
ци, импулсът за движение и хормонал-
ните промени също повлияват чревна-
та дейност. „Не е задължително човек 
да се изхожда всеки ден. Едва след 
3, 4 дни човек би трябвало да потърси 
помощни средства”, - успокоява специ-
алистът. Това могат да бъдат домашни 

средства като накиснати във вода изсу-
шени сливи или ленено семе с мед, но 
също и препарати от аптеката под фор-
мата на таблети, капки и супозитории.

9.  „При разстройство  
– кола и солети”

Действително ли вярвате, че ще откри-
ете най-добрите лечебни средства 
срещу разстройство в супермарке-
та? Това, че колата и солетите пома-
гат е само половината истина. „Срещу 
болестотворни причинители като сал-
монела и ротавирус тези храни не 
помагат. Но все пак помагат да се ком-
пенсира загубата на течности и соли”, - 
обяснява д-р Хартен. Захарта в колата 
подобрява усвояването на солта и по 
този начин повече течности се задър-

жат в тялото. „Много по-добри обаче 
са изотоничните, по-малко подсладени 
напитки с високо съдържание на мине-
рали”, - е на мнение интернистът.

10.  „Всеки ден трябва да  
се яде топла храна”

В действителност няма никакви доказа-
телства за това, че топлата храна осигу-
рява на организма повече здравословни 
предимства, отколкото студената. Нито 
пък, че човек се нуждае всеки ден от 
сготвена храна. Д-р Хартен отхвърля 
тази теза: „Това е пълна безсмислица. 
Една голяма част от населението на 
Земята приема много рядко или почти 
никога топла храна. Здравословните 
проблеми там не възникват по-често.” 
Напротив, при сварената и изпечена-

та храна често се наблюдават негативи, 
тъй като благодарение на горещината се 
губят витамини и е възможно да възник-
нат вредни вещества. Много хранителни 
продукти обаче са по-вкусни след тер-
мична преработка, по-хигиенични или 
по-дълготрайни. Варивата например 
трябва да се консумират винаги сваре-
ни, тъй като съдържат вредни лектини. 
Като цяло обаче качеството на приема-
ните продукти е по-важно за доброто 
храносмилане, отколкото тяхното при-
готвяне или термична обработка.  n
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СУХА, ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА?
ИМА РЕШЕНИЕ...

Подходяща за всекидневна грижа  
при проблемна кожа

Предотвратява изсушаването  
и стимулира регенерацията на кожата

Съдържа масло от вечерна роза  
(Oenothera biennis), богато на  
есенциални мастни киселини, с 3% урея

Nachtkerzen cepия

СЕРУМИТЕ:  
ВСИЧКО Е ВЪПРОС  
НА ПРОЦЕНТИ

Имам ли нужда от серум? Много жени се 
колебаят, защото допълнителната интен-
зивна грижа има своята цена, а очакваният 
ефект невинаги се припокрива с резулта-
тите. Какво е предимството им пред кремо-
вете, кога е разумно да се използва серум 
и кой е най-подходящият? Отговорите на 
тези често задавани въпроси биха могли да 
помогнат при взимането на решение.

Кога кожата се нуждае  
от допълнителна грижа?
Сухота, дразнене, чувство за напре-
жение и опънатост, лющене или сър-
беж сигнализират за наличието на 
кожни проблеми, с които всекиднев-
ната поддържаща грижа не се е спра-
вила. Симптомите на ксеродермия 
(сухота на кожата) могат да възник-
нат не само като следствие на спе-
цифично заболяване, но и да настъ-
пят в резултат на естествени възрас-
тови промени. С напредване на годи-
ните кожата е в състояние да съхра-
нява все по-малко влага и често пъти 
става твърде суха и напрегната с 
повишена чувствителност и дразнещ 

сърбеж. Могат да се появят неравно-
сти в тена или петна, свързани с нару-
шения в пигментацията. Могат да въз-
никнат също зачервявания, дразнене 
и обриви, дължащи се на свръхчув-
ствителност, хормонален дисбаланс 
или неподходяща грижа. В такива слу-
чаи обичайните козметични средства, 
доставящи влага на кожата, могат да 
се окажат недостатъчни за попълва-
не на дефицитите и отстраняване на 
дефектите. Тогава кожата се нуждае 
от повече внимание, повече влага и 
целенасочена грижа. Такава специ-
ализирана грижа предлагат серумите.

С какво серумите се  
различават от кремовете?
Съдържащите се в серумите активни 
съставки са в много по-голяма концен-
трация. Поради тяхната водозадържа-
ща консистенция те могат добре да се 
усвояват от кожата и дори минимални 
количества донасят по-бърз и траен 

ефект. „Тъй като концентратите не се 
нуждаят от емулгатори и в повечето 
случаи от консервиране, те също така 
много добре се понасят от кожата”, 
- обяснява д-р Сузане Топф от дер-
матологичното дружество в Хамбург. 
Серумите обаче съдържат и по-малко 
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липиди. Ето защо, за да може сухата, 
загрубяла кожа въпреки това да полу-
чи необходимите предпазващи я маз-
нини, тя трябва допълнително да се 
третира с дневен или нощен крем.

Кога е разумно да  
се използва серум?
Винаги, когато обичайната грижа сама 
по себе си не е достатъчна. Ако вне-
запно започнат да се появяват зачер-
вявания по кожата, тя добие уморен 
и повехнал вид, стане по-опъната и 
суха, появят се повече мимически или 
трайни възрастови бръчки, серумите 
биха могли да помогнат и да задър-
жат процесите на стареене. Най-често 
се използват като 4-седмично лечение, 
но при необходимост могат да бъдат 
прилагани по-дълъг период от време. 
„По принцип серумите биха могли да 
се използват и за постоянна грижа”, 
- е на мнение дерматоложката, - „Но 
някои типове кожа реагират с дразнене 
на интензивната грижа. Затова е добре 
човек да бъде по-внимателен с изпол-
зването на серуми, за да се избегне 
ефектът на `прекалената грижа`.”

Има ли подходящ серум  
за всяка кожа?
Да, например силовата комбина-
ция от противосъстаряващата актив-
на съставка про-ксилан и тапицира-
щата кожата хиалуронова киселина. 
Комплексите от соеви протеини, екс-
тракти от шийтаке и мая спират раз-
граждането на колагена и стимулират 
неговото реизграждане. Като 4-сед-
мично лечение действа коктейлът от 
идентичен на съдържащия се в кожа-
та разтвор от клетъчни хранителни 
вещества и витамини, който се при-
готвя за всяка седмица от лечение-
то като пресен продукт. Така може да 

бъде освежен умореният, блед тен. 
Бърза помощ за суха кожа донася 
възстановяващият серум с 3% вита-
мин Е, който изглажда дефицита от 
влага, подсилва собствената защит-
на бариера на кожата, намалява ней-
ната опънатост и усещането за напре-
жение. Отличен ефект при комбини-
рана кожа имат етеричните масла 
с адстрингиращо действие, които за 
кратко време стесняват порите и ги 
правят по-фини. За красив матов тен 
се грижи също лененият екстракт, 
който намалява производството на 
мазнини, а срещу пъпки помага дезин-
фекциращото чаено дърво или проти-
вовъзпалителните екстракти от хама-
мелис. Също за чувствителната „изтъ-
няла кожа” има специални растител-

ни „анти-стрес” серуми с отпускащия 
розов екстракт, термална вода или 
екстракти от вечерна роза (Oenothera 
biennis) и урея, подходящи също за 
много суха и проблемана кожа. 

Какво донасят серумите  
за тяло?
С високи дози и в бързо темпо те 
освежават и изглаждат отпусната 
кожа. Това става посредством актив-
ни съставки, които стимулират кле-
тъчното обновяване и производство-
то на колаген. Към тях принадлежат 
имащите нежен пилингов ефект гли-
колови киселини, проретинолът и кле-
тъчно активната фолиева киселина в 
комбинация с кератин. Те могат да 
бъдат използвани за „проблемните 

Помогнете 
на сухата кожа 
с уникалната 
комбинация от 
маслиново масло 
и урея

Olive oil

Крем за лице 5% урея 

и крем за тяло 10% урея

Продуктите, отговарящи 

на особените изисквания на 

сухата, чувствителна кожа

зони” за къс период от време (напри-
мер през пролетта) или всекидневно. 
Допълнителното нанасяне на крем е 
необходимо единствено при пациен-
ти с особено суха кожа. n




