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Главоболие
Домашни средства
•  Поставете торбичка с лед 

или влажна студена кърпа на 
челото.

•  Разтрийте челото и слепоочи-
ята си с няколко капки етерич-
но масло от мента (например 
тигров балсам).

•  Изпийте чаша кафе с резeнче 
лимон.

•  При главоболие от напре-
жение: осигурете на мозъка 
си повече кислород: дишайте 
дълбоко на отворен прозорец 
или още по-добре се разходе-
те на чист въздух.

Медикаменти 
•  Ацетилсалицилова кисели-

на (= аспирин). Съвет: За да 
избегнете стомашните болки, 
най-добре приемайте препа-
рата по време на хранене.

•  Ибупрофен.
•  Парацетамол – действието 

му най-често става осезаемо 
след около 1 час.

•  Превантивно действие срещу 
атаките на мигрена може да 
има течният коензим Q-10.

Кога се нуждаете от лекар ска 
помощ?
•  Ако по-често от 10 дни в  

месеца или по-дълго от 1 сед-
мица имате непрекъснато гла-

що) или концентрат от зелени 
миди (има затоплящ ефект).

Кога се нуждаете от лекар- 
ска помощ?
Когато болките прогресивно 
зачестяват или възпрепятстват 
движенията ви.

Съвет: 
•  При ревматични оплаквания 

е важно ставите да не бъдат 
неподвижни. Ето защо засег-
натите части на тялото не 
трябва да бъдат обездвижва-
ни, а напротив – независимо 
от болките – движени.

• По възможност приемайте 
по-малко месо (2 малки 

порции на седми-
ца): животин-

ските мазни-
ни съдържат 
стимулиращи 
възпалител -
ните процеси 

производни на 
арахидоновата 

киселина.

воболие.
•  При допълнителни симптоми: 

смущения в зрението и / или 
говора, виене на свят, усеща-
не за дразнене по кожата.

•  Когато приемате повече от 10 
дни в месеца болкоуспокоя-
ващи средства и е възможно 
главоболието ви да е прово-
кирано от медикаментите.

Съвет: 
Срещу главоболие при мах-
мурлук помага микс от магне-
зий, калий и витамин С, тъй 
като алкохолът извлича тези 
микрохранителни вещества. 
Добра алтернатива представля-
ва също сокът от артишок, сме-
сен с една чаена лъжичка мед, 
лимонов и портокалов сок.

Ставни болки
Домашни средства
•  Да държите на топло или на 

студено – трябва сами да из -
пробвате кой от двата метода 
ще ви помогне: при хроничен 
полиартрит топлината най-
често помага повече, докато 
при остри възпаления студе-
нината е за предпочитане.

Медикаменти 
•  Предотвратяващо действие 

имат препаратите с дяволски 
нокът, витамин Е, омега-3-маст-
на киселина, миден концентрат 
и екстракти от коприва.

•  При остри възпаления или 
силни оплаквания - болкоус-
покояващи с активна съставка 
ибупрофен (има противовъзпа-

лително действие). Излишно е 
да натоварвате организма си 
с високи дози – достатъчни са 
300 мг активна субстанция.

•  За локално успокояване на 
болката: кремове или пластири 
с активната съставка на 
чилито капсаицин. 
Не използвайте при 
чувствителна кожа 
– има опасност 
от кожни реак-
ции (дразне-
ния или зачер-
вявания).

•  Балсами или ете-
рични масла с тамян 
(действат охлажда-

ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

БОЛКИ
И НАРАНЯВАНИЯ

Усещането за болка представлява алармиращ сигнал 
на организма, с който той се опитва да ни преду-
преди: „Внимание, тук нещо не е наред!” Ето защо то 
не бива да бъде игнорирано или подценявано. Само 
в изключителни случаи се активира собствената 
ни антиболкова програма: мозъкът е в състояние 
светкавично бързо да отдели потискащи болката суб-
станции (ендорфини), за да можем например въпреки 
нараняване да се спасим от опасна ситуация.
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Медицинска паста за всекидневна употреба 
с екстракти от 6 билки
•  При регулярно използване ефективно и бързо понижава чув-

ствителността към болката в зъбите и раздразнените венци
•  Има антибактериално действие и безболезнено отстранява 

бактериалната плака като предпазва зъбите и оголените 
зъбни шийки от появата на кариес

• Заздравява венците и спира кървенето им
•  Успокоява болката на чувствителните зъби и венци, предиз-

викана от външни дразнители

С ратания, мира, зелен чай, жълт канта-
рион, салвия и мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

Зъбобол 
Домашни средства
•  Притиснете тампон, напоен 

с етерично масло от чаено 
дърво към болния зъб или с 
пръст втрийте маслото към 
прилежащия венец.

•  С кръгови движения масажи-
райте пострадалото място с 
етерично масло от карамфил 
или внимателно подъвчете от 
подправката.

•  Жабурете се със силна отва-
ра от лайка или салвия, като 
се опитвате чрез всмуква-
не да прекарвате течността 
през зъбите при възпалено-
то място.

•  При оток настържете на ренде 
сурово зеле (средната жилка на 
листа), наложете го върху отока 
и покрийте с ленена кърпа.

Медикаменти 
•  За краткотрайно лечение (до 

намиране на стоматологич-
на помощ) - болкоуспокоява-
щи средства без рецепта от 
аптеката: аспирин, ибупро-
фен, парацетамол или анал-
гетици.

Кога се нуждаете от лекар ска 
помощ?
•  Колкото е възможно по-

скоро, особено ако болките 
зачестяват или се усилват. 
Преходни болки в област-
та на устната кухина мо- 
гат да възникнат напри-
мер и от големия слепоо-
чен мускул.

Съвет: 
За предотвратяване на въз-
паления провеждайте изтегля-
ща терапия с олио: вземете 1 
супена лъжица студено пресо-
вано слънчогледово олио, дви-
жете го устата си докато се 
сгъсти, след което го „прежи-
вяйте” в продължение на 15 
минути.

Рани 
Домашни средства
•  Промийте с чиста вода (най-

добре преварена), но никога 
не използвайте силната струя 
от душа. 

•  Осигурете на пострадалото 
място максимален достъп до 
кислород.

•  Полейте или промийте рана-
та със силна отвара от лайка 
или салвия (градински чай).

Медикаменти 
При некървящи драскотини и 
малки рани:
•  Кислородна вода или риванол.
•  Гел със салицилова киселина.
•  Мазила с ехинацея и алое 

вера за стимулиране на 
локалния имунитет.

•  Препарати с цинков оксид, 
които предотвратяват изсъх-
ването на кожата и по този 
начин стимулират оздрави-
телните процеси.

•  Мазила с екстракти от хама-
мелис или чаено дърво с про-
тивовъзпалително действие.

•   Хидратантни мазила или 
гелове.

Кога се нуждаете от лекар ска 
помощ?
•  Ако кръвта изтича пулсиращо 

от раната (засегната е арте-
рия) – преди това обаче се 
погрижете колкото е възмож-
но по-бързо да спрете кръ-
вотечението над раната по-
средством стягаща превръз-
ка, турникет или с подръчни 
средства.

•  При порезни или зеещи рани, 
които са по-широки от 1 см 
(трябва да бъдат залепени 
или зашити).

•  Ако пострадалото място се 
възпали.

•  При повишаване на телесна-

та температура.
•  Когато болката не отшумява, 

а зачервяванията или отоци-
те не изчезват.

Съвет: 
Регулярно проверявайте дали 
не трябва да подновите вакси-
ната си против тетанус (поста-
вя се според имунизационния 
календар, а след 15-годишна 
възраст на всеки 10 години.)

Изгаряния 
Домашни средства
•  Само при леки изгаряния: из-

студете пострадалото място 
със студена вода (20 - 25°С), 
докато болката намалее (мак-
симум 10 минути). Никога не 
използвайте лед!

•  Топлината от зачервена-
та кожа можете да отнеме-
те и посредством налагане с 
настъргани сурови картофи, 
извара или кисело мляко.

•  При наличието на мехури по 
кожата: не мокрете пострада-
лото място, а внимателно по-
крийте мехурите със стерил-
на марля без да ги пукате.

Медикаменти 
•  Веднага след охлаждането 

намажете с алое вера (най-
добре като чист гел).

•  Мазила с хамамелис, ехи-
нацея, салицилова киселина, 
стимулиращи оздравителни-
те процеси.

•  Препарати с пантенол, пре-



5

дотвратяващи възпалението.
•  Препарати, съдържащи вита-

мини А и Е (дефламол и др.)

Кога се нуждаете от лекар ска 
помощ?
•  Ако е изгорена площ по-голяма 

от 6 квадратни сантиметра.

Съвет: 
Напълно погрешно е изгаряни-
ята да бъдат третирани с браш-
но или масло.

Спортни наранявания 
Домашни средства
•  Налагайте пострадалото 

място с напоена с ледено сту-
дена вода кърпа (избягвай-
те използването на класичес-
ката торбичка с лед, за да не 
възникнат и тъканни уврежда-
ния по кожата).

•  При отоци без открита рана 
след първоначалното охлаж-
дане – налагания с извара.

•  Поставяйте ленена кърпа, 
напоена със запарка от 
невен (2 чаени лъжички цвят 
от невен, залейте с гореща 
вода, оставете да се запарят 
и задължително охладете. 
Внимание: Непосредствено 
след нараняването никога не 
третирайте с топло).

•  Наложете с каша от хума 
(забъркана със студена 
вода).

•  Направете компрес със зеле-
ви листа (намалява болка-
та, ликвидира отока, може 
да помогне и при разтегнато 
сухожилие): изрежете дебе-
лите части от зелевото листо, 
леко го намачкайте, покрий-
те с него пострадалото място 
и завийте с ластичен бинт. 
Сменяйте листата на всеки 2 
часа, ако се наложи в продъл-
жение на няколко дни.

Медикаменти 
•  Срещу контузии, синини, 

отоци, мускулни и сухожил-
ни разтежения: гелове с обез-
боляващ и охлаждащ ефект с 
активна съставка есцин – при 
бързо прилагане предотвра-
тяват образуването на хема-
том, отстраняват кръвонася-
дането и отока или ускоряват 
резорбцията на вече същес-
твуващ такъв.

•  Тинктура от арника (разре-
дена минимум 1:5) или крем 
с арника: стимулира кръво-
снабдяването, действа про-
тивовъзпалително и успокоя-
ва болката.

•  Гел със салицилова киселина: 

при малки рани и драскоти-
ни да се използва чиста суб- 
станция и след около 10 мину-
ти да се изплакне с хладка 
вода (най-добре преварена). 
При порезни рани да се нала-
гат топли, напоени с гел със 
салицилова киселина марли 
(два пъти дневно).

•  Масло от чаено дърво (да 
не се използва при открити 
рани).

Кога се нуждаете от лекар ска 
помощ?
•  Ако болките не намаляват 

прогресивно два до три дена 
след травмата.

•  Ако мястото на травмата се 
усеща все по-горещо и / или 
отокът се увеличава.

•  Когато болката не отшумява, 
а зачервяванията или отоци-
те не изчезват.

•  При появата на гадене и / или 
виене на свят.

Съвет: 
•  При травма веднага прекъс-

нете спортната дейност – не 
демонстрирайте издръжли-
вост с продължаване на тре-
нировката въпреки болката.

•  В деня на нараняването не 
употребявайте никакъв алко-

хол (разширява кръвоносните 
съдове и стимулира увелича-
ването на отоците).
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БЪРЗА ПОМОЩ

КАПКИ, МАЗИЛА,
СПРЕЙОВЕ ЗА НОС – КОИ СА 
ЕФЕКТИВНИ И БЕЗОПАСНИ?
Когато въздухът съвсем престане да преминава 
през носа ни, отиваме в аптеката за помощ и биваме 
буквално засипани от предложения. На кое от тях 
да се доверим? Бързата или щадяща организма ни 
помощ ще е по-подходяща? Какво в действителност 
е действието на отделните препарати?

И вас ли ви e засърбял носа 
или си е направо запушен? 
Нищо чудно. Краят на зимата 
и началото на пролетта е акти-
вен сезон за хремите. Първите 
признаци са сърбеж и изсъх-
ване на лигавицата. „Два дена 
по-късно се проявяват типич-
ните симптоми: образуват се 

повече секрети, които заед-
но с набъбналите лигавици 
запушват носа”, - казва проф. 
д-р Лудгер Климек, ръководи-
тел на центъра по ринология 
и алергология във Висбаден: 
„За да може да противостои 
на вирусите, организмът обил-
но кръвоснабдява защитните 

клетки в носната лигавица и тя 
набъбва.”
Особено нощем, когато се 
мятаме в леглото и не можем 
да заспим, се радваме на всяко 
средство, което би ни помогна-
ло да възстановим нормалното 
си дишане. За щастие същес-
твуват т.нар. отбъбващи препа-
рати. „Това се медикаменти за 
впръскване, капане или маза-
не, които буквално в рамките 
на няколко минути спомагат 
зa отпускането на лигавицата,” 
– обяснява специалистът: „По 
този начин се огра-
ничава прито-
кът на кръв 
и производс-
твото на се-
креция.”
При това не 
става въп-
рос само 
за усеща-
нето за чист 
нос и свобод-
но дишане. На 

лигавицата се дава възмож-
ност да пренасочи защитните 
си сили срещу атаките на нови 
болестотворни причинители. 
Според д-р Климек: „Един 
набъбнал нос, задръстен със 
секрети, осигурява на бактери-
ите оптимална среда за разви-
тие.” Ето защо е от значение 
веднага след появата на пър-
вите симптоми да се вземат 
мерки за поддържане на носа 
и синусните канали отпушени, 
за да се избегне задръстване-
то със секрети. От също тол-
кова голямо значение, както 
колкото е възможно по-рано 

да се приложат отбъбващите 
средства, е също така и те 

да бъдат спрени колкото 
е възможно по-навреме. 
„Не използвайте отбъб-
ващи медикаменти по-
дълго от една седмица. В 
противен случай същес- 
твува опасност от разви-

тие на зависи-
мост,” – пре-
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дупреждава д-р Климек: „На 
засегнатите ще им се налага 
все по-често да посягат към 
спрея, за да могат да дишат 
нормално. Съдовите стени 
също се свиват спазматично, а 
носната лигавица не може да 
бъде снабдявана в достатъчна 
степен с хранителни вещес-
тва. Кожните клетки изсъхват 
и могат да бъдат трайно увре-
дени.”
Кои средства в крайна смет-
ка са достатъчно ефективни и 
безопасни при запушен нос?
„По принцип всички отбъбващи 
препарати действат посред-
ством една от четирите активни 
съставки - ксилометазолинхид-
рохлорид, оксиметазолин, тра-

мазолин или нафазолин, които 
химически почти не се разли-
чават една от друга,” – казва 
експертът: „Ето защо трябва да 
се обръща внимание на съпът-
стващите вещества, например 
дали се съдържат консерван-
ти. Те трайно парализират 
трептящите реснички, които 
са отговорни за почистването 
на носа”. За сметка на това 
полезни са съставките, които 
овлажняват лигавицата и леку-
ват разраняванията – морска 
сол, гликол или декспантенол. 
„Ако не притежавате подобен 
комбиниран препарат, трябва 
успоредно да използвате спре-
йове с морска сол,” – съветва 
проф. д-р Климек.

Алтернативи на класическите
капки за нос

Капките и спрейовете трябва да се използват само 
като SOS-средства за отпушване на носа. „Успоредно 
трябва да се осланяте на алтернативите,” – съветва д-р 
Климек.

Овлажнители: Спрейовете и водите, представляващи 
обогатени с минерали солни разтвори, овлажняват 
изсъхналите лигавици и поддържат влагата в тъканите, 
подобряват пречиствателната функция на трепкащите 
реснички и противодействат на възпалителните проце-
си. Най-голямото им предимство според д-р Климек е, 
че „нямат странични действия и могат да се използват 
неограничено дълго време”.

Втечнители на секретите: Много добре съвместими 
са растителните средства като върбинка (Verbena) и 
тинтява (Gentiana), които предпазват от възпаление на 
синусите (синузит). Капсулите с етерични масла разреж-
дат секретите и поддържат чисти както горните, така и 
долните дихателни пътища, като успоредно с това подпо-
магат възстановяването на лигавичните тъкани. Трябва 
да се спазва обаче препоръчваната дозировка, защото 
могат да възникнат стомашни проблеми. Изключение 
прави анасоновото масло, при което не само че подобен 
страничен ефект не се забелязва, но дори оказва благоп-
риятно действие върху стомашно-чревния тракт.

Симптоматични средства: В противоалергичните 
медикаменти се съдържа комбинация от отбъбващи 
и антихистаминни съставки. „Те обаче потискат само 
симптомите, вместо да се борят с причинителите. Затова 
трябва да се вземат само в изключителни случаи,” – е на 
мнение експертът.
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Всеки четвърти възрастен бъл-
гарин страда от заболяване 
на дихателните пътища като 
хроничен бронхит (възпаление 
на лигавицата на бронхите) 
– за най-честа причина се сочи 
тютюнопушенето. Ракът на 
белите дробове е вторият по 
честота смъртоносен причини-
тел сред туморите. Независимо 
от това много от покашлящите 
не вземат на сериозно преду-
предителните сигнали на орга-
низма си, защото все още не 
им пречат кой знае колко, а и 
не изпитват болка. Махат с ръка 
с думите: „Това е от цигарите” 
и въпросът се изчерпва. При 
нелечение на хроничния брон-
хит обаче съществува опасност 
с течение на времето да се обра-
зува емфизем. Белодробните 
алвеоли се разширяват и 
увреждат. Засегнатите страдат 
от мъчителен недостиг на въз-
дух, задъхват се и пъхтят, често 
пъти дори при липса на каквото 
и да било физическо натоварва-
не. Експертите обясняват какви 
причини може да има за специ-
фичните дихателни звуци:

Свистящи звуци при вдишва-
не: Свободното преминаване 
на въздушната струя е въз-
препятствано от стеснение на 
горните дихателни пътища. 
Причината е най-често бакте-
риално възпаление на ларинк-
са, например при дифтерия 
(т.нар. лошо гърло или круп).
Свистене или жужене при 
издишване: Бронхиалните 
разклонения са стеснени. Най-
честите причини за това са 

хроничен бронхит или астма.
Сухо хриптене, описвано като 
хъхрене или хъркане: По  
стените на алвеолите залепват 
гъсти секрети, които довеждат 
преминаващата въздушна струя 
до трептене – особено при 
стеснени бронхи. Причината 
за това може да се корени  
в астматичен пристъп, остър 
или хроничен бронхит или 
белодробно срастване (напри-
мер при пневмокониоза или 

„запрашени бели дробове”, 
наблюдавани при миньорите).
Влажно хриптене, като изп-
ращяване при спукване на 
балон с вода: Възниква, когато  
въздушната струя преминава 
през обилни редки секрети 
или събрала се при болестно  
състояние течност в белите 
дробове. При това се образу-
ват въздушни мехурчета, които 
веднага се пукат. Причините 
са бронхопневмония или бело-
дробен оток (например при 
сърдечна недостатъчност).
Само лекар, най-добре спе-
циалист по белодробни забо-
лявания, може да открие 
точната причина за съпът- 
стващите дишането ви звуци 
- посредством преслушване, 
функционален белодробен 
тест, алергенен тест, рентген 
или бронхоскопия (за целта се 
вкарва тънка тръба с камера  
в бронхите). И колкото по-рано 
се консултирате, толкова по-
голям е шансът заболяване-
то ви да спре да прогресира, 
за да не стане нелечимо или 
животозастрашаващо.

АКО ГЪРДИТЕ ВИ „СВИРЯТ” – 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА ПРЕГЛЕД!

Всеки, който е боледувал от остър бронхит, познава 
това състояние: човек не само кашля, но и чува при 
дишане свистящи, жужащи, хъхрещи или хриптящи 
звуци. И добре е, ако с отшумяване на заболяването, 
те изчезнат. Понякога обаче, както кашлицата, така и 
този специфичен звуков фон се задържат за по-дълго 
време или пък още по-лошо - стават ваши постоянни 
спътници, на които дори преставате да обръщате 
внимание. Подобни предупредителни сигнали на 
организма задължително трябва да бъдат вземани на 
сериозно. Причината за тях най-вероятно се корени в 
хронично заболяване на дихателните пътища, което, 
ако не бъде лекувано, може много бързо да прогреси-
ра и да се превърне в сериозен, понякога животозас-
трашаващ проблем– предупреждават специалистите 
по белодробни заболявания.  
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Ако сте болни, трябва да осигурите на организма си 
оптимални условия да се възстанови. Ето защо постел-
ният режим бива често пъти препоръчван от лекаря, но 
още по-често пренебрегван от боледуващия, особено 
ако състоянието му не е драматично или пък става 
дума за някое тривиално простудно заболяване. Защо 
всъщност е толкова важно да „пазим леглото” и кога 
това е наистина наложително.

КОГА ТРЯБВА ДА СТЕ 
НА ЛЕГЛО ПРИ БОЛЕСТ?

Пълното отпускане при постелен 
режим с цел да се мобилизират 
защитните сили на организма 
и подпомогнат оздравителните 
процеси е съвсем логичен и 
разумен лекарски съвет, с който 
по принцип сте съгласни, но 
обикновено остава непостижим 
на практика. Ако поне сте про-
явили благоразумие да си оста-
нете в къщи, непрекъснато ста-
вате от леглото, за да уредите 
поредния „неотложен” въпрос, 
да вземете нещо или просто да 
се поразтъпчете, защото без-
действието ви побърква.

Защо все пак е толкова 
важно да сте на легло:
•  Липсата на физическо напре-

жение или натоварване дава 
на организма повече сили за 
борба  с болестотворните при-
чинители.

•  В леглото тялото може добре 
да се затопли, което спомага 
за по-бързо сваляне на темпе-
ратурата. 

•  В следоперативен период пос-
телният режим осигурява опти-
мални условия за зарастване 
на раната и възстановяване на 
организма като цяло. 

•  Нерядко стресът става при-

чина за отключване на някое 
заболяване. Лежането дава 
възможност на организма за 
по-пълноценно отпускане.

Постелният режим  
е важен при:
•  Температура над 38,5°С.
•  Силно усещане за слабост. 

Например при тежко раз -
стройство със значителна 
загуба на течности и минерал-
ни вещества.

•  Придружено с висока темпе-
ратура простудно заболяване, 
грип, болки в гърлото, хрема, 
кашлица или начална брон-
хопневмония.

•  Детски болести, например 
морбили, заушки, варицела.

Постелният режим 
е препоръчителен при:
•  Лумбаго, тъй като в топлото 

легло гръбначните мускули се 
отпускат по-добре и не оказ-
ват такъв силен натиск върху 
нерва. В резултат на това бол-
ката намалява. 

•  Пристъп на мигрена, тъй като 
мозъчните съдове се отпускат 
в режим на спокойствие.

•  Предменструален синдром 
или бъбречна криза (напр. при 

коремни спазми или болки в 
кръста), тъй като топлината 
стимулира отпускането.

 Постелен режим 
не се препоръчва при:
•  Болки в гърба (например 

дължащи се на лоша стой-
ка): Напротив, движението 
регулира кръвоснабдяването, 
напрегнатата гръбначна мус-
кулатура се затопля и отпуска 
по-добре.

•  Ревматизъм на меките части 
(фиброзит): Само посредс-
твом движението ставната теч-
ност (синовията) равномерно 
ще се разпредели, като по този 
начин ще направи ставата по-
подвижна.

•  Стомашно възпаление: При 
движение стомашният сок се 
смесва по-добре с храната (в 
противен случай атакува сто-
машната лигавица).

•  Чревни проблеми с изключение 
на разстройство (напр. тежест 

в корема, газове): При лежа-
не чревната дейност може да 
остане в застой; храната и въз-
духът ще бъдат твърде бавно 
транспортирани по-нататък. 

•  Отзвучаваща бронхопневмо-
ния (не преди 14-ия ден): при 
движение белите дробове се 
кръвоснабдяват по-добре, 
а секретите се откашлят по-
лесно. Но в началото трябва 
да се става само за няколко 
часа, а ако се появи виене 
на свят, веднага отново да се 
легне. 
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ПРЕКАЛЕНО МНОГО НИТРАТИ 
В ЗИМНИТЕ САЛАТИ?
Тези, които са свикнали да се грижат за здравето си 
и обръщат внимание на здравословното хранене, 
подхождат със смесени чувства към консумацията 
на зеленчуци през студените месеци на годината. 
Особено подозрителни са те към т.нар. зимни салати, 
известни още като зеленолистни зеленчуци – спанак, 
салати, марули, айсберг, рукола, които успоредно с 
витамините донасят на масата и много нитрати. А на 
всеки е известно, че нитратите (и по-точно образува-
щите се от тях нитрити) са отровни. Трябва ли в такъв 
случай да се откажем от зимните зеленчуци, прене-
брегвайки очевидната им полза за организма?

Нови допустими 
стойности. 

Водоразтворимите нитрати 
в по-голямата си част биват 
отделяни непроменени от 
човешкия организъм чрез 
бъбреците. Бактериите в 
устната кухина и храносми-
лателната система обаче 
преобразуват част от тях в 
химически сродните им ни- 
трити. Те от своя страна 
могат да се свързват с 
белтъчни вещества, обра-
зувайки N-нитрозамини 

– вещества, които са пока-
зали канцерогенно действиe 
при опити с животни.
Действително от научна 
гледна точка връзката 
между високото съдържа-
ние на нитрати в храната 
и възникването на ракови 
заболявания при хората 
все още не е недвусмис-
лено доказана. Данните, с 
които разполагат учените 
обаче, определено изис-
кват повишено внимание 
към въпроса. Ето защо 

на събранието си през 
април 2002 година комиси-
ята на Европейския съюз 
определи нови допустими 
стойности на нитрати в 
зеленолистните зеленчуци.
Нитратите, химически 
състоящи се от азот и 
кислород, представляват 
важни хранителни вещества 
за растенията от почвата. 
Някои растения не само се 
нуждаят от тях за образу-
ването на белтъчини, но и 
ги съхраняват в значителни 
количества. Такива са най-
вече зелените салати, спа-
накът и червеното цвекло, 
както и грудковите зеленчу-
ци (картофи, моркови, ряпа 
и др.). Микроорганизмите 
се грижат за наличието на 
нитрати в почвата. За да 
могат да получат максимал-
но добра реколта, много от 
селскостопанските произво-
дители допълнително обога-
тяват почвата с естествени 
или изкуствени торове, като 
по този начин увеличават 
количеството на нитратите 
в нея.

Тъй като в студените, 
бедни на светлина зимни 
месеци растенията имат 
по-ограничена обмяна на 
веществата, те складират 
повече нитрати, отколкото 
употребяват. Особено 
високи стойности се наб-
людават при зимните рас- 
тения, отглеждани в парници. 
Когато се отглеждат в 
естествени условия (т.е. 
на открито), тези стойности 
са чувствително по-ниски. 
Това, разбира се, зависи и 
от допълнителното наторя-
ване на почвата.

Колебанията.
Научната комисия по храни-
телните стоки на ЕС (SCF) 
причислява зимните салати 
към един от основните 
източници на нитрати за 
хората. Ето защо тя опре-
дели максимално допусти-
мите им стойности, които 
е особено важно да бъдат 
спазвани при бебетата и 
малките деца (не повече от 
250 мг на килограм): за тях 
нитритите са още по-опас-
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на растението, тъй като най-
много нитрати се натрупват 
близо до почвата. При индус-
триалното замразяване на 
спанака богатите на нитрати 
бланширащи води трябва да 
бъдат отстранявани. Изрични 
предписания за това обаче 
все още няма.

Регулиране в рамките 
на Европа.

Успокоителни в последно 
време  са единствено ЕС-
разпоредбите, въпреки че 
благодарение на обективни-
те трудности при контрола 
на нитратите и субективната 
недобросъвестност на много 
от селскостопанските произ-
водители, за България те си 
остават само на хартия като 
един общ ориентир. Така 
или иначе, тези показатели 
са валидни например за 
френския, гръцкия или ита-
лианския замразен спанак, 
който може да се купи и на 
нашия пазар.
Грижата за предпазване на 
организма от нитратно обреме-
няване обаче не бива да бъде 
за сметка на ограничаване 
поемането на съответните 
растителни видове. Суровите 
и сварените зеленчуци дос-
тавят жизненонеобходими 
витамини, допълнителни 
полезни биосъставки, минера-
ли, микро елементи и баласт-
ни вещества (вж. стр.12). В 
много научни студии изрично 
се посочва полезният им за 
здравето ефект: който поема 
много плодове и зеленчуци, 
намалява рисковете от 
ракови и сърдечносъдови 
заболявания. ЕС-комисята 
по храненето препоръчва 

ни, отколкото за възраст-
ните, тъй като системите 
за прочистване от отрови 
все още не функционират 
добре в детския организъм.
Много от хората се интере-
суват, дали през пролетта 
отлагането на нитрати в 
салатите се увеличава или 
намалява. Отговор на този 
въпрос трудно може да се 
даде, извън констатацията, 
че при еднакво наторяване 
парниковите зеленчуци по 
принцип натрупват повече 
нитрати от отглежданите 
на открито. Но и в двата 
случая стойностите много 
силно варират от растение 
на растение – факт, който 
силно затруднява осъщес-
твяването на нитратен 
контрол. Така например 
40 теста на пресен спанак, 
направени в Карлсруе през 
2004 година, показали 
стойности между 47 и 3166 
мг на килограм. Подобни 
драстични разлики няма 
как да бъдат избегнати, тъй 
като много често нитратна-
та обмяна зависи от нерегу-
лируеми фактори като вид 
и възраст на растението, 
светлина, влажност или 
температура на въздуха.
Тенденционно минима-
лизиране на нитратното 
съдържание може да се 
осъществи единствено 
посредством достатъчно, 
но не прекомерно наторя-
ване, чрез своевременно 
прибиране на реколтата (в 
рамките на деня растенията 
изразходват складираните 
нитрати и е по-добре да 
бъдат събирани вечер), както 
и чрез по-високо отрязване 

приемането на 600 грама 
плодове и зеленчуци на ден. 
В повечето страни обаче 
консумацията им е едва на 
половината или дори по-
малко, особено през зимния 
период.

Как да избегнем 
нитритите.

Потребителите трябва 
да знаят, че вредата за 
организма се състои много 
по-малко в нитратното 
обременяване, отколкото в 
образуването на нитрити. 
За избягването на това, 
самите те биха могли да 
направят много неща:
•  Не притопляйте много 

ястията с евентуално висо-
ко съдържание на нитрати. 
Едва при задържане на 
котлона след завиране на 
приготвеното вече ястие 
се образуват нитрити.

•  Съхранявайте пресните 
зеленчуци на хладно 
и само за късо време. 
Консумирайте веднага 
след нарязването им. Най-
вече в местата на срязване 
бактериите преобразуват 
нитратите в нитрити. Ето 

защо, ако не са охладени, 
полуготовите, нарязани 
и пакетирани салати са 
особено опасни от гледна 
точка на нитритното си 
съдържание.

•  При миенето много от 
нитратите преминават във 
водата. Затова измивайте 
обилно рисковите расте-
ния и изхвърляйте водата 
от бланширането.

•  Отстранявайте дръжките 
на листата, по-дебелите 
жилки или стеблото (при 
салатите и марулите). Това 
са частите, в които се на- 
трупват най-много нитра-
ти; листните повърхности 
са значително по-малко 
обременени.

Извод: Съдържанието на 
нитрати в зимните салати 
и зеленчуци е по-високо в 
сравнение с лятната про-
дукция. Необходимостта от 
приемането им за пълно-
ценното хранене и здравето 
обаче през зимата е дори 
повишена. Някои несложни 
домакински трикове могат да 
ви помогнат да редуцирате 
нитратното обременяване 
на организма си.

MULTIVITAMOL
Зареди 

се с енергия 
през зимата!
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Зимните зеленчуци могат да бъдат  
и супер здравословни!

Пълни с витамини и биоактивни вещества зимните зеленчуци рядко полу-
чават признанието, което заслужават. А наличието им на трапезата може 
да подсили имунната система, да предпази от болести, да неутрализира 
вредните въздействия от околната среда, да намали оплаквания и дори 
да подпомогне оздравителния процес при налично заболяване. Ето какво 
съдържат и как действат на организма ви:
Спанак: Бетакаротинът (съдържа се 5 пъти повече, отколкото в салатата 
със светли листа) подобрява зрението и има антиоксидантно действие. 
Богатото съдържатие на желязо регулира образуването на червени кръв-
ни клетки (важни при обезпечаването с кислород). Магнезият подсилва 
сърцето и предпазва от мускулни спазми.
Листно зеле: Доставя голямо количество витамин С, който стимулира 
имунната система. Успоредно с това калцият подсилва костите, а калият 
отводнява организма.
Брюкселско зеле: Съдържа лесно усвоими растителни белтъчини 
с аминокиселини, витамин А за добро зрение, витамин С за силен 
имунитет. Помага при повишена стомашна киселинност и констипация.
Червено цвекло: Подпомага имунната система с много цинк при 
унищожаването на болестотворни причинители от различен характер.
Червено зеле: Баластните му вещества стимулират храносмилането 
и раздвижват ленивите черва. Съдържащата се в него биосъставка 
„антоциан” има дори противовъзпалително и антираково действие.
Рапица (Brassica rapa): Съдържа голямо количество витамин В6 – важен 
за мозъка и черния дроб. Предотвратява предменструалните оплаква-
нията (напр. гравоболие и раздразнителност) и стимулира обмяната на 
мазнини.
Целина: Етеричното масло „апиин”, горчивите вещества и инсулинопо-
добните хормони регулират храносмилането и нервната система. Съвет: 
при готвене използвайте цялото растение, а не само грудката. Листата са 
изключително богати на витамини и минерали.
Къдраво зеле (Brassica oleracea var. sabauda): Попарените горещи 
листа помагат при болки в корема и гърдите, успокояват мускулните 
спазми на краката. Съвет: Отстранявайте външните листа, защото там се 
натрупват вредни вещества.

Бяло зеле / кисело зеле: Така наречените индоли в бялото зеле 
регулират производството на антиканцерогенни вещества. 

Сокът помага при стомашна язва и вирусни инфекции. 
Киселото зеле (ферментирало бяло зеле) регене-
рира изтощените черва. Наличието на разтворими 

и неразтворими баластни вещества помагат за 
снижаване нивото на холестерола в кръвта и 

подпомагат храносмилателните проблеми, а 
витамин К стимулира зарастването на рани. 

Освен това киселото зеле подсилва имун-
ната система и действа успокояващо при 
невроза (предписва се като 3-месечно 
лечение при депресии).
Как да се приемат: В суров вид естес-
твено зеленчуците съдържат най-много 
витални субстанции. За да могат те мак-

симално да се съхранят при готвене, 
никога не продължавайте топлинната 
обработка повече от необходимото. 
Вече след ½ час нагряване повечето 

от ценните витамини и биосубстан-
ции се загубват. По-добре оставете 
ястието да изстине и после го 
затоплете за кратко, вместо да 

поддържате вече готовото ядене 
топло.

ТЕЖЪК  ВЪЗДУХ В КЪЩИ
Плесенни гъби, формалдехид, линдан, ДДТ или цига-
рен дим – затворени между четирите стени всяка една 
от тези отрови поотделно или в комбинация допри-
нася за образуването на т.нар. тежък въздух. Той се 
просмуква в стените, мебелите, пердетата, дамаските, 
изолационните материали. Понякога с лоши после-
дици за здравето: раздразнени очи или лигавици, 
алергии, раздразнителност, проблеми със съня и 
главоболие, възможни са дори ракови заболявания. 
Изследванията показват, че тези източници на опас-
ност могат да бъдат ако не неутрализирани, то поне 
минимализирани със съвсем прости средства.

Една голяма част от 
отровните вещества идва 

от дървените мебели
Вредна съставка номер едно от 
вътрешновъздушното ни прос-
транство според изследванията 
е формалдехидът. Любима 
суровина в химичната индус-
трия, той продължава широко да 
се използва при производството 
на талашитни плоскости, изкус-
твени смоли, багрила, както и 
при дезинфекциращите и кон-
сервиращи средства. 700 000 
тона от въпросния химикал се 
оползотворяват годишно само 
в мебелната промишленост 
за производството на дървени 
изделия в Германия. Д-р Герд 
Цвинер от Еко-института в 
Кьолн казва: „Предписанията 
на здравните организации в 
Германия от 0,1 мл на м3 като 
допустима норма са твърде 

високи. И при по-малки стойнос-
ти вече могат да се появят здра-
вословни оплаквания. Понякога 
е достатъчен само още един 
елемент от обзавеждането, за 
да започнат проблемите.”
При това за откриването на въз-
можните източници на опасност 
понякога се изисква непосилна 
детективска работа. Нито един 
производител естествено не 
слага на продукта си надпис: 
„Внимание, формалдехид!” 
А и едва ли всеки потребител 
знае, дали старият му гарде-
роб в спалнята е обременен с 
него. Пък и необходимо ли е 
наистина да се стряскаме при 
вида на всеки дървен стол или 
да подозираме всяка рамка за 
врата като потенциален отрови-
тел? „Само ако обитателите на 
замърсената среда се оплакват 
от извънболестни симптоми като 

Овча вълна
            Абсорбира 

следните
            вредни 

вещества:

Формалдехид

      Тютюневи вещества като:

Никотин 

     Стикоксид 

Нитрозамин 

     Акролеин 
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ТЕЖЪК  ВЪЗДУХ В КЪЩИ
главоболие, проблеми със съня, 
виене на свят, очни заболявания 
и дихателни оплаквания, трябва 
да се търсят причинителите 
под лупа,” – е на мнение проф. 
Ханс-Йоахим Зайдел, завеждащ 
секцията по Медицина на окол-
ната среда към Университетската 
клиника в Улм.

Нова патентована 
рецепта: вълна срещу 

домашни отрови
Ако причинителят все пак е открит, 
възниква следващият въпрос: Как 
можем да го неутрализираме? 
Един от вариантите звучи почти 
невероятно: с овча вълна! 
Независимо че напомня малко на 
„чесън срещу вампири”, вълната 
действително функционира като 
ефективно противоотровно сред-
ство и е на път да реализира успеш-
на кариера като унищожител на 
вредния формалдехид и на други 
опасни вещества в домашния 
микроклимат. Д-р Цвинер казва: 
„Формалдехидните молекули 
реагират със съставните части 
на вълната и възникват хими-
чески съединения. Само когато 

концентрацията им стане опасна, 
както установихме в лабораторни 
условия, те биват неутрализирани 
от овчата вълна.” Това обаче се 
случва, единствено ако вълната 
е била предварително специално 
обработена. „Обикновено вълнено 
одеяло на дивана действа само 
с една много малка своя част,” 
– казва експертът. За да може да 
се превърне този натурален про-
дукт в ефективно оръжие срещу 
вредните вещества, е необходим 
сложен процес на производство. 
Най-напред се отмиват мастните 
киселини по повърностната площ 
на влакната, за да могат дългове-
рижните молекули да проникнат 
навътре. След това вълната се 
сгъстява с максимално много 
материал на малка площ. Така 
дори при екстремно високи стой-
ности на формалдехид това кече 
е в състояние за кратко време да 
абсорбира в себе си до 95% от 
отровите!
Предвижда се в скоро време този 
метод на суровинна преработка да 
стане масов при произдводството 
на килими, мокети или дамаски. 
Изработват се също специални 

декоративни пана за стена 
- особено подходящи за поме-
щения, в които се пуши. Защото 
наред с формалдехида руното 
противодейства и на тютюневите 
замърсители – никотин, стикоксид, 
нитрозамин и акролеин.

Дори хартиените транс-
перанти неутрализират 

вредните вещества
Чист въздух в стаята може да се 
осигури и с фотокаталитичната 
витанова хартия от Япония. 
Особено подходящо би било 
заменянето на трансперантите 
или жалузитата с нея, тъй като 
тя функционира навсякъде, 
където има слънчева светлина. 
При тези условия, според обе-
щанията на производителите, 
хартията може не само да 
поема и унищожава формал-
дехида, но и да неутрализира 
бактериите и лошите миризми. 
Изследванията на Обществото 
за Индустриални Технологии го 
доказват съвсем убедително. 
Възможно средство за предпаз-
ване от вътрешновъздушните 
вредни въздействия са също 

така специалните 
„запечатващи лако-
ве”. С трикратно 
покритие те 
се нанасят 
върху сте-
ните или 
мебелите, 
като по този 
начин предот-
вратяват 
излъч -
ването 
н а 
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отровните газове. 
Гореописаното средство обаче има 
по-скоро превантивен характер. 
„Който вече страда от здравослов-
ни проблеми, е най-добре да от-
страни от къщата си проблемната 
мебел,” – казва д-р Цвинер. А ако 
иска при покупката на нова да е 
сигурен в безвредността й, трябва 
да потърси знак за гаранция на 
качество според стандартите за 
екологична околна среда.

Стайните растения като 
атрактивни унищожители 

на химикали
Чиста среда в помещенията могат 
да осигурят и стайните растения, 
превръщайки ги в благотворен 
оазис – средство напълно достъп-
но и лесно за реализиране и по 
перифериите на Европа. Между 
стайните растения разбира се 
също има шампиони. Славата 
на безмилостен  унищожител на 
вредни вещества има например 
бетеловата палма Areca catechu. 
Според едно от най-новите из-

следвания на НАСА растенията, 
произлизащи от вътрешността на 
Индия, могат да прочистят за 4 
часа до 90% от формалдехида 
в едно помещение. Три растения 
на 100 м2 са достатъчни, за да 
редуцират трайно концентрации-
те на химикали във вътрешновъз-
душното пространство.
Естествено не всяко растение 
е подходящо за климатична 
инсталация. „Колкото по-голяма 
е листната повърхност, толкова 
повече газове ще бъдат поглъ-
щани и толкова повече отрови 
абсорбирани,” – обяснява проф. 
Томас Рауш от Ботаническия ин-
ститут на Хайделбергския универ-
ситет. Студиите показват, че също 
зелената лилия (Chlorophytum 
comosum) е много ефективно 
средство за прочистване на възду-
ха, както и палмата Rhapis excelsa, 
бръшлянът Hedеra helix, папратта 
Nephropeis exaltatа. Оптимален 
филтър за замърсена с никотин 
стая според изследванията на 
НАСА представлява сансеверията 
(Sanseveria trifasciata). Зелените 
помощници не само понижават 
концентрациите на отровите във 
въздуха, те го насищат и с повече 
кислород, действат като противо-
прахов филтър и звукоизолатор.

Внимание: плесента 
не бива просто да се 

изстъргва
Наличието на плесенни гъби 

в жилището несъмнено пред-
ставлява голям риск за здравето. 
Неподходящите фугиращи 
материали при мазилката, недос-
татъчното отопляване и проветря-
ване на помещенията, особено при 
добре изолирани врати и прозорци 
предоставят добри условия за 
развитието им. Високата влажност 
на въздуха, както и влажната 
пръст за цветя в саксиите също 
способстват за бързото им раз - 
пространение. Коварните невиди-
ми плесенни спори, носещи се из  
вътрешновъздушното простран-
ство, могат да предизвикат алер-
гии, дори дихателни проблеми, 
кожни реакции, грипоподобни 
оплаквания, състояния на крайна 
умора. Наличието им може да бъде 
открито единствено посредством 
специален алергенен биотест за 
плесенни гъби. 
Много важно при откриването на 
плесента е тя в никакъв случай 
да не бъде отстранявана чрез 
чегъртане, защото по този начин 
спорите й ще се разпространят из 
цялото помещение. Внимавайте 
също и с антиплесенните 
спрейове: те съдържат хлорни 
съединения, които на свой ред 
могат да раздразнят дихател-
ните пътища или лигавиците. 
Най-добре е плесента да бъде 
отстранявана по такъв начин, че 
да се избегне разпрашаването й 
(например с прахосмукачка). В 
по-леките случаи помага също 
внимателното отстраняване със 
спирт или кислородна вода. При 
особено тежки случаи е най-
добре да се извикат санитарните 
органи за основно прочистване на 
помещенията, които трябва след 
това да се боядисат наново.

Как бихте могли да 
предотвратите появата на 
плесенни гъби в дома си?
•  Най-добрата защита срещу 

плесенни гъби е честото про-
ветряване на стаите. На всеки 
2-3 часа през деня прозорците 
трябва да се отварят широко 
за около 5 минути, съветват 
експертите. 

•  В помещенията с висока 
влажност (банята, кухнята, 
килера, мазето или т.нар. мокри 
помещения) трябва да има 
отдушници, механични или 
електрически вентилатори. Те 
се грижат за проникването на 
въздух отвън и създават въз-
душни течения, които пречат 

на застоялата, наситена с влага 
среда – идеално условие за 
развитието на плесенни гъби. 

•  В студените месеци на годи-
ната плесенна опасност пред-
ставляват също недостатъчно 
отопляваните помещения, тъй 
като влагата в тях е по-висока 
(парното изсушава въздуха). 
За това е добре домът ви да 
бъде равномерно отопляван, 
като се поддържа температура 
не по-ниска от 15 градуса (но и 
не по-висока от 22°С, защото 
тогава въздухът изсъхва прека-
лено много, а това се отразява 
пагубно на лигавиците ви). 

•  За да няма излишна загуба на 
топлина при честите провет-
рявания, трябва прозорците 
да се отварят едновременно и 
за кратко време (3-5 минути). 
Така ще се получи течение 
и въздухът в помещенията 
ще се обмени по-бързо. Не 
проветрявайте по-дълго от 10 
минути (особено във влажните 
и студени дни), защото освен 
излишната загуба на топлина, 
позволявате на влагата отново 
да се просмуче в дома ви. 

•  Осигурете условия за свободна 
въздушна циркулация на въз-
духа: не поставяйте мебелите 
плътно до стените (например 
гардеробите е добре да бъдат 
на 10 см отстояние).

•  Матраците, постелките за баня 
и пердетата за вана задържат 
винаги много влага и създа-
ват условия за развитие на 
плесени и бактерии. Ето защо 
те трябва да бъдат редовно 
проветрявани навън или 
по-често сменяни (особено 
гъбите за миене на чинии и 
домакинските гюдерии).

Синдромът на болните сгради
Минимум 600 000 души в Германия страдат от т.нар. “Sick-Building Syndrom” (SBS, в 
превод: синдром на болните сгради”). Естествено боледуват не самите сгради, а техните 
обитатели, намиращи се в нездравословна среда. Типичните симптоми са: алергии, 
кожни екземи, дразнения на очите, носа или дихателните пътища, както и смущения 
в мирисната и вкусовата чувствителност. Независимо от различната симптоматика 
и клинична картина, на засегнатите може да бъде помогнато. Според проф. Зайдел 
от университетската клиника в Улм: „SBS e напълно лечимо заболяване. Многото 
възможни отделни фактори могат да бъдат установени. Ние успяваме почти винаги да 
открием причините, а след  отстраняването им се залавяме с целенасочено лечение.”
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На базата на растителните масла се разработват много коз-
метични продукти. Извличани от бадеми, маслини, пшенични 
зародиши, авокадо, гроздови семки, кокосови орехи и др., 
растителните масла проникват дълбоко в кожата, изглаждат 
дължащите се на изсъхването й бръчки и предотвратяват загу-
бата на течности. Стресираната от студа навън и изсушена от 
парното вътре кожа през зимата се нуждае особено много от 
благотворното им действие. 

КРАСИВА КАТО НЕФЕРТИТИ СЪС 
... ЗЕХТИН

Ако лицето ви вследствие на вятъ-
ра и студа се превърнало в истин-
ска пустинна зона: сложете край 
на “засухата” с богатата на масла 
рецепта за лице на египетска-
та кралица Нефертити: по 2 с.л. 
маслиново масло (зехтин) и масло 
от черен кимион (Nigella sativa) 
смесете със следните етерични 
масла – 3 капки розово масло, 
2 капки нерол (масло от 
портокалови цветчета) и 
една капка мира (аро-
матична смола). Сутрин и 
вечер внимателно 
втривайте 
във влаж-
ната кожа 
на лицето. 
Тъй 

като маслиновото масло представ-
лява един особено рафиниран про-
тивобръчков микс, съдържащ мно-
жество феноли и мастни киселини, 
то влиза в състава на много от съ - 
временните кремове за лице про- 
тив бръчки. Маслото от черен кими- 
он е ориенталският вариант на мас- 

лото от вечерна роза 
(Oenothera biennis, 
Nachtkerze). То за-
тваря с помощта на 
успокояващата гама- 

линоле-

нова киселина порестите участъци 
в роговия слой на кожата.
Много ефективна през зимата е 
следната SOS-маска за интен-
зивна грижа на лицето: 1 с.л. 
зехтин, 1 ч.л. масло от черен 
кимион, 1 капка етерично розово 
масло се разбъркват с 1 с.л. мед. 
Маската се поставя на лицето, 
оставя се да действа 10 минути и 
се измива с хладка вода. 
В студените месеци на годината 
растителните масла са много под-
ходяща грижа и за косата, регене-
рирайки я след студовия стрес и 
подхранвайки кожата на главата. 
Нощната  маска за чуплива и 
изтощена коса със зехтин въз-
становява жизнеността и блясъка 
й, като същевременно успокоява 
дразненията по кожата: Зехтинът 
се затопля, втрива се първона-

чално в скалпа при предвари-
телно навлажнена коса, а след 
това се разресва по цялата й 
дължина. Поставя се фолио, най-
лон или широка шапка за къпане 
(най-добре за еднократна упо - 
треба), след което отгоре се увива 
кърпа за глава или се поставя 
лека шапка. Маската се оста-
вя да действа през нощта, а на 
сутринта главата се масажира с 
шампоан и мие до отстраняване 
на маслото.




