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ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

УРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИУРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Бъбреците са важна пречистваща система в организма: около 1,5 литра урина на 
ден трябва да бъдат отделени, за да могат образувалите се за едно денонощие 
отпадни продукти от обмяната на веществата да бъдат отстранени. Урината на 
здрав човек, непосредствено след отделянето, е стерилна и почти няма миризма. 
Острият амонячен дъх се появява едва под въздействието на бактериите.

Слабост 
на пикочния мехур
Домашни средства
�  Подходяща подова гимнас-
тика, насочена към подсил-
ване на мускулните групи 
около пикочните пътища.

�   Многократно през деня стя-
гайте мускулите на тазово-
то дъно и отново ги отпус-
кайте. 

�  За подсилване на мускулите 
около пикочния мехур: редов-
но яжте тиквени семки.

Медикаменти 
�   Алтернатива на тиквени-
те семки: добавете грану-
лат към мюслите, приемай-
те течен тоник или капсули 
от тиквени семки.

�   Препарти с екстракт от 
сабалова палма или тикве-
ни семки.

Кога се нуждаете от 
лекарска помощ?
�  Ако при минимално на-
прежение (например кашля-
не, кихане или дори качва-
не по стълбите) се стига до 

неконтролируемо отделяне 
на урина.

Съвет: 
�  Внезапно появилите се 
засилени позиви за урини-
ране могат да бъдат симп-
томи на започваща инфек-
ция на пикочния мехур или 
пътища, дори все още да не 
се наблюдават болки.

Болки в бъбреците 
и пикочния мехур

Домашни средства
�  Дръжте краката, област-
та около пикочния мехур и 
бъбреците на топло, оси-
гурете почивка и покой на 
организма. 

�  Приемайте много течнос-

ПомогнетеПомогнете
си с Prostaplantси с Prostaplant
Prostaplant съдържа екстракт от плодовете на пал-
мата Sabal serrulata. Той подобрява затрудненото 
отделяне на урина от пикочния мехур в ранния 
стадий на доброкачествено увеличена простата. 
Prostaplant отслабва болезнения напън за урини-
ране, намалява броя на твърде честите и слаби 
уринирания, облекчава болките при уриниране 
и увеличава количеството на отделяната урина. 
Освен това Prostaplant се понася много добре от 
организма и при продължителна употреба. 

Показания: Показания: 
●●  Смущения в отделянето на урината при добро-
качествено увеличена простата стадий I до II.

●●  До момента не са известни противопоказа-
ния, лекарствени взаимодействия и нежелани 
лекарствени реакции. 

Дозировка и начин Дозировка и начин 
на приложение:на приложение: 
●●   Ако лекарят не е предписал друго, се приема 
веднъж дневно по 1 несдъвкана капсула 
с малко течност.

●●  Този медикамент подобрява само оплаквания-
та при увеличена простата, без да отстранява 
самата хиперплазия. Подлагайте се на редовни 
прегледи при Вашия лекуващ лекар.

Д-р Галина Бъчварова



3

�

ти (минимум 2,5 - 3 литра 
на ден) за добра диуреза (с 
цел отстраняване на бакте-
риите). Идеални са билко-
вите чайове или преваре-

добавката на лавандулово 
масло.

�  Затоплящи бани на краката 
с постепенно повишаване 
на температурата (за около 
15 мин. от 33 до 42°С).

Медикаменти 
�  Чай или екстракт от листа 
на мечо грозде.

�  Чай от троскот (Agropyrum 
repens): 1 до 2 ч.л. корен 
от троскот залейте с една 
чаша вряща вода, оставете 

ната още топла вода, която 
според вкуса си можете да 
подправите с лимон или 
джинджифил.

�  Бутилка с топла вода или 
електрическа възглавничка 
успокояват болките.

�  Топлите компреси в долна-
та част на корема или про-
мивките с лайка и смрад-
лика облекчават оплаква-
нията, дезинфекцират и 
лекуват. 

�  Топлите седящите бани (15 
мин. при 38-39°С на вода-
та) са още по-ефективни с 

червена боровинка (0,4 л. 
на ден). Алтернативата е 
капсули с екстракт от чер-
вена боровинка.

Кога се нуждаете от 
лекарска помощ?
�  При бременност (опасност 
от вагинални инфекции, 
които могат да предизвикат 
преждевременно раждане).

�  При наличие на висока тем-
пература и / или болки в 
гърба и кръста.

�  Ако оплакванията не нама-
леят след два дена.

�  При промяна в цвета, вида 
или миризмата на урината.

�  При наличие на кръв в ури-
ната.

�  Ако болките зачестят или се 
засилят.

Съвет: 
При неправилна лична хиги-
ена най-често при жените се 
наблюдава преминаване на 
чревните бактерии в урет-
рата. Ето защо при ходе-
не по голяма нужда ану-
сът трябва да бъде основ-
но почистван с навлажне-
на тоалетна хартия (вина-
ги отпред назад) или най-
добре измиван. Алкалните 
интимни лосиони са табу. 
За оптимална хигиена най-
подходящи са рН-неутрал-
ните продукти.

10 мин. да се запари и пре-
цедете.

�  Препарати с хвощ, латин-
ка, коприва, бобени шушул-
ки или листа от круша.

�  Препарати с екстракти от 
ехинацея, енчец, кисел 
трън, радика (глухарче), 
изсипливче, хрян.

�  Превантивно пийте сок от 
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Модерният в днешно време 
слънчев загар също пред-
ставлява своеобразен стату-
сен символ. Позволяват си го 
хора, които имат добри мате-
риални възможности, могат да 
ходят на почивки, да пътуват 
и се отдават на скъпи плаж-
ни удоволствия. И не само 
това. Тъмният тен неизвестно 
защо обикновено се асоции-
ра с добре прекарана отпуска, 
поражда възхищение и завист 
у колегите. Немислимо е да 

се върнеш от почивка без под-
разбиращия се моден атри-
бут, доказателство за дългите 
часове излежаване на плажа. 
Именно този статусен харак-
тер на слънчевия тен провоки-
ра много хора към залитания 
и излага здравето им на сери-
озни рискове. 
Умерено дозираните слънчеви 
бани с постепенно привикване 
на тялото към UV-лъчението 
са действително много полез-
ни за организма. Слънцето 

стимулира синтеза на вита-
мин D, необходим за усвоя-
ването на калция от  костите, 
зарежда го с енергия и опти-
мизъм. �Пърженето� с часове 
за сметка на това действа зле 
на всяка кожа � от изсушава-
щия и състаряващ ефект до 
подценяваните, но опасни за 
здравето изгаряния и повишен 
риск от ракови образувания.
Силните изгаряния показват 
едва след време своето дей-

меланома. Базалният карци-
ном  (базалиомът) може да 
се срещне още над 30-годиш-
на възраст на излаганите на 
слънце места, но не образува 
разсейки. Много по-опасен е 
меланомът, тъй като е изклю-
чително злокачествен и бързо 
метастазира.
Около 3 % от случаите на 
кожен рак са меланоми, като 
при един от три заболели 
изходът е летален в рамки-
те на една година. В послед-
ните 10 години честотата му 
се е удвоила. Всяко кафяво 
петънце, новообразувало се 
по кожата или разрастнало 
се от луничка, може да пред-
ставлява алармиращ сигнал. 
Основания за притеснения 
обаче има едва когато то 
започне бързо да се уголе-
мява, да сърби, да се зачер-
вява наоколо или да кърви. 
Ако се промени брадави-
цоподобно или около него 
се образува ново пигмент-
но петно.

Какво трябва да знаят 
жадните за слънце

Не случайно обитателите на 
пустинята, където слънцето е 
особено силно, се увиват с 
кърпи, тюрбани и дълги роби. 
Дори тъмнокожите излизат да 
работят на полето рано сутрин 
или вечер, когато от небето не 
пече толкова силно. Във всич-
ки южни страни около обяд 
животът замира, а хората се 
скриват по домовете си, отда-
вайки се на сиестата или крот-
ки занимания на сянка. 
Ние също би трябвало да се 
поучим от този трупан хиля-
долетия наред опит и да при-
емаме слънцето на сериозно. 
Особено хората с по-светла 
кожа, руса или рижава коса, 
поради липса на естестве-

ДА СЕ НАСЛАДИМ ДА СЕ НАСЛАДИМ 
НА ЛЯТОТО БЕЗ РИСКОВЕНА ЛЯТОТО БЕЗ РИСКОВЕ

  

 
 

 

Тъмният тен е модна тенденция, наложила се едва 
през последните 80 години. Преди това се е счита-
ло за шик да съхраниш кожата си млечно бяла в 
разгара на лятото. Бледните й оттенъци били ста-
тусен символ за хората, които можели да си поз-
волят я предпазят от палещите слънчеви лъчи, т.е. 
които не се налагало да работят на открито, напри-
мер, на полето. Изисканите дами и господа внима-
телно се грижели за запазване на светлия си тен 
с елегантни чадърчета, широкополи шапки, дълги 
дрехи и дори тънки летни ръкавици.

ствие, тъй като кожата, за съжа-
ление, не забравя изпитания-
та, на които е била подложе-
на. Което означава, че вред-
ното UV-лъчение се натруп-
ва в човешкото тяло и може 
да се окаже като бомба със 
закъснител.
Съсипаната от слънцето кожа 
е сред един от най-важните 
фактори за рязкото повишава-
не случаите на рак на кожата. 
Ето защо дори младите хора и 
малките деца трябва много да 
внимават със слънцето, защо-
то изгарянията отшумяват, но 
оставят следи, а последици-
те, макар и след време, могат 
да бъдат опасни. Още от раж-
дането всяко UV-лъчение се 
съхранява и натрупва в орга-
низма, като всеки човек раз-
полага със свой индивидуа-
лен ултравиолетов лимит. Ако 
той бъде прекрачен, същес-
твува повишен риск от рако-
ви промени на кожата. А те се 
срещат вече във все по-ранна 
възраст.
Дерматолозите разграничават 
при болестните кожни образу-
вания базалния карцином от 
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на защита трябва много вни-
мателно и постепенно дози-
райки UV-лъчението да се 
излагат на действието му. 
Слънцезащитният препарат с 
висок фактор (над 20) е задъл-
жителен, но дори при наличи-
ето му и след постепенно при-
викване на кожата, печенето 
по всяко време, часове наред 
би било много неразумно.
Нанасянето на крема тряб-
ва да става 30 минути преди 
слънчевата баня и следва да 
бъде подновявано на всеки 
два часа, както и след всяко 
къпане.
Кожата на децата по принцип 
е по-чувствителна към UV-
лъчението от тази на въз-
растните. След тримесечна 
възраст бебетата могат да 
бъдат събличани и излагани 
на слънце едва за по някол-
ко минути � първоначално за 
около две минути по корем и 
след това обръщани по гръб 
за същото време. На ден тези 
минути могат да бъдат увели-
чавани с по 1, но не повече 
от 6-8 мин на всяка страна, 
т.е. общо 15 (след 1 година до 
20-30 мин.). Главата трябва 

задължително да е защите-
на с кърпа или шапчица. Най-
подходящото време за слън-
чеви бани на бебета са сут-
решните часове, след обяд те 
не бива да бъдат излагани на 
слънце. Мазането със слън-
цезащитно средство (най-
добре специализирано) тряб-
ва да става около половин 
час преди това.
По-големите деца, които през 
лятото играят дълго време 
на слънце, също трябва пос-
тепенно да бъдат приспо-
собявани към UV-лъчени-
ето. Половин час в начало-

то е повече от достатъчно. 
Наличието на шапка и под-
ходящ крем продължават да 
са напълно валидно правило 
за по-големите деца, както и 
за възрастните. След влизане 
във водата предпазният слой 
крем трябва да бъде, разбира 
се, подновяван.
От изключително значение 
е поемането на достатъчно 
количество течности. Най-под-
ходящи са разредените плодо-
ви сокове, билковите чайове с 
лимонов сок и мед, подпома-
гащи регулирането на телес-
ната температура.

За да подсилите съпротиви-
телните сили на кожата, тряб-
ва да увеличите и дневния си 
прием на бета-каротин (вита-
мин А), поеман заедно с хра-
ната или под формата на хра-
нителни добавки. В големи 
количества той се съдържа в 
морковите, спанака, кайсии-
те, зелето, доматите и зелени-
те салати.
Обедното слънце е твър-
де силно и нездравословно, 
ето защо най-популярните, за 
съжаление, плажни часовете - 
между 11 и 15, въобще не са 
подходящи за слънчеви бани.
След къпане кожата трябва да 
бъде старателно избърсвана с 
кърпа, защото водните капки 
привличат слънчевите лъчи 
като лещи и могат да предиз-
викат изгаряния. Ако сте плу-
вали в солена вода е добре да 
вземете душ, за да отстраните 
солта, която също привлича 
лъчите, а и изсушава допъл-
нително кожата.
Важно е да знаете, че и във 
водата можете да изгорите, тъй 
като тя пропуска около 96% 
от UV-лъчението. Облачното 
време също не би ви пред-

... и след плажа!... и след плажа!Запази слънчевото Запази слънчевото 
настроение настроение 
на плажа ...на плажа ...
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В случая се касае за свръхчув-
ствителност на кожата към UV-
лъчите на слънчевата светлина, 
известна в медицинските среди 
като полиморфна фотодермато-
за или с по-популярното си име 
слънчева алергия. Болестната 
картина на фотодерматозата е 
многообразна, ето защо тя се 
определя и като полиморфна. 
Често пъти алергията започва 
няколко часа или наколко дни 
след първите слънчеви бани. 
По кожата могат да се появят 
мехурчета, зачервявания, едри 
плюски или обрив тип �коприв-
на треска� до гнойни пъпки, 
екземи, отоци или лющене на 

пазило, защото 60% от лъчи-
те проникват през облаците, а 
пясъкът и тъмните повърхнос-
ти могат да увеличат действи-
ето им със 70 до 90%!
Изкачването на планина също 
увеличава действието на 
слънцето. На всеки 330 метра 
силата на лъчението нараства 
с 4%. На 1500 метра надморс-
ка височина, например, слън-
цето е c 25% по-интензивно, 
отколкото на морския бряг.
Всичките тези, общо взето 
познати, на повечето почита-
тели на слънчевите бани пре-
поръки трябва да бъдат спаз-
вани особено стриктно в пър-
вите дни на отпуската или при 
първите контакти със слънце-
то, тъй като тогава кожата все 
още не се е адаптирала и най-
лесно се стига до изгаряния. 
Слънчевите изгаряния (мед. 
еритеми) се отличават със 
силно зачервяване и паре-
не на кожата, появяващи се 
по време на самата слънче-
ва баня или до няколко часа 
след това. Началото му може 
лесно да бъде установено, 
ако натиснете някое от най-
уязвимите места по тялото 
(раменете, гърба, коленете, 
носа, брадичката, деколте-
то, корема). Ако кожата на 
мястото на натиска побелее, 
докато наоколо си остава 
розова, е крайно време да се 
скриете на сянка.
При силно слънчево изгаря-
не вечерта и на следващия 
ден може да се стигане до 
втрисане и леко повишаване 
на телесната температура, 
дори до повръщане и главо-
болие. При тежко повръща-
не и главоболие, трябва да 

се потърси спешна лекарска 
помощ, тъй като симптомите 
могат да се дължат и на топ-
линен (повсеместно топлин-
но прегряване на организма) 
или слънчев удар. 
Три дни след изгарянето кожа-
та започва да се бели, отде-
ляйки унищожените епителни 
клетки.

Как да си помогнем 
в случай на нужда?
● Началните оплаквания 
могат да бъдат облекчени, ако 
пострадалите места бъдат 
налагани с намокрени със сту-
дена вода кърпи. 
● При силно усещане за паре-
не могат да се вземат хладки 
душове през 15 минути, след 
това кожата трябва внимател-
но да бъде попивана с хав-
лиена кърпа и намазвана с 
тънък слой кисело мляко или 
извара.
● Помага също мазането с 
прясно мляко или лимонов 
сок, който при съпрокосно-
вение с пострадалото място 
временно увеличава парене-
то, но след това отнема от 
горещината и има лековито 
действие.
● При слънчеви изгаряния се 
препоръчва също налагане-
то на кърпи или нанасянето с 
памук на изстудена отвара от 
коприва и арника. За целта по 
2 ч.л. цвят от арника и листа 
от коприва се заливат с 1 
чаша вряща вода, оставят се 
5 минути да се запарят, след 
което отварата се изстудява.
● Сокът или кашата от на-
стъргана краставица имат 
също успокояващо действие 
при изгаряния. 
● Както и при всяко друго 
изгаряне мехурите не бива да 
се пукат.

Важно: При температура 
над 39°С, силно главобо-
лие, виене на свят, гаде-
не, повръщане, схващане 
на врата, загуба на съз-
нание или неадекватно 
поведение на засегнатия 
трябва задължително да 
се консултирате с лекар, 
поради съмнения за топ-
линен или слънчев удар. 
Преди това обаче пациен-
тът бързо трябва да бъде 
преместен на сянка и да 
му се дадат течности.

АЛЕРГИЯ
Още щом бъде открит летният сезон и се 
заговори за отпуски и за море, а по улици-
те на града се развихри парадът на разголе-
ните летни облекла, всеки започва критич-
но да оглежда бялата си като сирене кожа и 
да замисля плажни атаки. За съжаление, не 
на всеки първите контакти със слънцето дей-
стват разхубавяващо. Вместо с приятен слънчев 
загар деколтето, раменете и ръцете често пъти 
се покриват с... обрив. Все повече любители 
на слънчевите бани страдат от т.нар. слънчева 
алергия, според последни данни близо 20% от 
европейците.

кожата, често пъти съпроводе-
ни с дразнещ сърбеж и парене. 
Тези алергични симптоми могат 
да се разпространят по цялото 
тяло, но най-често се наблюда-
ват върху най-интензивно екс-
понираните места като лице-
то, деколтето, външната част на 
ръцете, гърба, корема и крака-
та. Понякога могат да възникнат 
също отпадналост, главоболие 
или леко неразположение.

Къде се крият 
истинските причини

Не би било съвсем правилно 
да разглеждаме слънцето като 
болестотворен причинител. 
Виновникът за алергията тряб-
ва да бъде търсен най-вече 

в устройството на нашия 
организъм � интензивна-
та слънчева светлина 
има по-скоро благопри-
ятстващо процеса вли-
яние. Това означава, 
че различни натовар-
вания на нашия орга-
низъм стимулират 
при UV-лъчението 
алергичните реак-
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ции на кожата. От една страна, 
повишената киселинност, която 
посредством голямата консума-
ция на захар, сладкиши, месо, 
яйца, сирена и сол обреме-
нява кожата; от друга страна, 
някои медикаменти (напр. бол-
коуспокояващите, психотропни-
те, приспивателните или хор-
моналните) могат да изиграят 
негативна роля. Но преди всич-
ко приемането на антибиотици, 
унищожаващи наред с вред-
ната и полезната бактериална 
флора на кожата и лигавиците, 
натоварва организма, като оси-
гурява условия за развитие на 
вътрешна микоза. 
Нарушената функция на чер-
ния дроб също може да бъде 
предпоставка за слънчева 
алергия. Този жизненоважен 
орган играе основна роля при 
прочистването на организма 
и разграждането на отрови-
те. При слабост токсините се 
отлагат в тъканите и стимули-
рат алергичните реакции. По 
подобен начин и при хронич-
ния запек организмът се пре-

пълва с шлака, което може да 
доведе до дразнещо алергич-
но действие. 
При всички положения една 
повишена чувствителност на 
кожата към слънцепредпазните 
средства, парфюмите или коз-
метиката със синтетични оцве-
тители, емулгатори или консер-
ванти също представлява алер-
гопровокиращ фактор.
В резултат на всичките тези 
различни обременявания кожа-
та вече не е в състояние да 
неутрализира интензивните 
UV-лъчи на слънцето, външна 
проява на което са алергичните 
реакции. Допълнително изтъня-
ването на озоновия слой (нали-
чието на т.нар. озонови дупки) 
и летният смог още повече под-
силват действието им.

Най-важните съвети 
при слънчева алергия
Да се лекува слънчева алергия 
с химически препарати като кор-
тизонови, антихистаминови или 
противосърбежни медикамен-
ти не е никак разумно. По този 

Nachtkerzen серията на Д-р Тайс
Грижа при невродермит, суха и проблемна кожа

Nachtkerzen серията на Д-р Тайс се грижи за възстановяването 
и поддържането на хидролипидния слой на кожата посредством съдържащите се в 
семената на Oenothera biennis (вечерна роза, Nachtkerze) ценни мастни киселини (цис-
линолова и гама-линоленова), които стимулират изграждането на естествените бариер-
ни функции на кожата и я овлажняват. Чрез добавката на урея, сквалан, масло от жожоба 
и гуаязален, проблемната кожа се предпазва от изсушаване за продължително време 
и се стимулират регенеративните й способности.

Nachtkerzen серията на 
Д-р Тайс е подходяща както 
за грижа на суха, проблемна и 
чувствителна кожа, така и като 
придружаващо и поддържащо 
между пристъпите средство 
при невродермит и псориазис, 
при професионални дермато-
зи, а също и за чувствителна 
кожа на малки деца.

�  За възстановяване на естес-
твените бариерни функции на 
кожата

�  Предпазва от изсушаване и 
стимулира регенерацията

�  Възвръща еластичността и 
намалява дразненето

начин просто ще бъдат потис-
нати симптомите или пък ще се 
трансформират в други. А някои 
от популярните домашни сред-
ства могат дори да влошат със-
тоянието.
Предотвратяването е за предпо-
читане пред лекуването � такъв 
би следвало да бъде девизът в 
този случай. Преди всичко тряб-
ва да се наблегне на здраво-
словното хранене с голямо коли-
чество пресни плодове и зелен-
чуци. След това да се обърне 
внимание на доброто храносми-
лане и чернодробна функция, 
както и на достатъчния прием 
на течности през топлите месе-
ци на годината. За слънцепред-
пазна и поддържаща козмети-
ка се препоръчват специални-
те противоалергични продукти с 
растителни екстракти и масла, в 
които не се съдържат парфюми 
или оцветители. 
За да предпазите организма 
си от алергични реакции може-
те няколко дена преди или по 
време на самата отпуска да 
приемате чай, състоящ се от 

следната билкова смес: равни 
части от градинска темену-
га, жълт кантарион, корен от 
глухарче (радика), росопас 
(Fumaria officinalis) и листа от 
коприва (общо 1 ч.л.) се раз-
бъркват в една чаша с вряща 
вода, оставят се да се запа-
рят за 5 минути и се прецеж-
дат. Чаят се приема два пъти 
на ден след хранене като не се 
подслажда и се пие на малки 
глътки. Той има очистващо от 
шлака и отрови кожата дей-
ствие и може да предотврати 
появата на слънчева алергия.

КЪМ... СЛЪНЦЕ 
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е много голяма, тъй като жълтите насекоми биват 
неудържимо привличани и налитат на сладко. Ето 
защо, ако хапвате на открито конфитюри, сладки-
ши, плодове, зеленчуци или пиете сокове и под-
cладени напитки, можете съвсем незабелязано да 
вкарате в буквален смисъл белята в устата си.

Мерки за първа помощ 

Ако се касае за обикновено инсектно ухапване 
или ужилване, при което не се наблюдават особе-
ни усложнения, могат да бъдат предприети един-
ствено мерки за облекчаване на оплакванията. 
След като жилото бъде внимателно отстранено и 
пострадалото място почистено, неутрализиране-
то на инсектната отрова може да бъде подпомог-
нато посредством намазване с амонячен разтвор, 
тинктура от ехинацея, арника или невен, одеко-

на кръвното налягане, бледност, посиняване на 
кожата (цианоза), страх или загуба на съзнание. 
Ужилванията в устната кухина и основата на носа 
също трябва да бъдат преглеждани от лекар, тъй 
като лигавиците на тези места често пъти силно 
набъбват и могат да затруднят или възпрепят-
стват дишането. Препоръчително е преди намира-
нето на лекарска помощ да се смуче кубче лед 
или устата, основата на носа и устната кухина 
да се плакнат със солена вода (2 с.л. на ½ чаша 
вода), суроватка или студено прясно мляко.
В периода на осите (от август до края на септем-
ври) възможността от ужилване в устната кухина 

БЪРЗА ПОМОЩ

ВНИМАНИЕ: 
УХАПВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ

Всяка година, когато времето се затопли, земята и въздухът се изпълват с 
множество дребни животинки и насекоми, които могат да направят живота на 
летуващите твърде неприятен и мъчителен. Наистина, ако не бъдат смущавани, 
тези хапещи твари рядко проявяват агресивност. А и когато жилят, повечето 
пъти оплакванията отшумяват бързо. Има обаче инсектни ухапвания, които 
могат да доведат до усложнения, особено при наличието на индивидуална 
чувствителност. И не на последно място, ужилванията на специални места по 
тялото могат да предизвикат масивни увреждания. Например, ако бъдат уцеле-
ни лимфни пътища, повърхностни кръвоносни съдове или пък ухапването е 
в областта на главата (особено чувствителни зони са устните, езикът, устната 
и носната кухини, очите и ушите). А има и хора, които реагират на инсектната 
отрова със силна алергична реакция и развиват истински колапс на кръво-
обращението, изискващ спешна медицинска намеса. При това по-честите или 
многократните ухапвания от пчели, засилват оплакванията и могат да се окажат 
животозастрашаващи.

Често задаван въпрос към тази тема е каква доза 
от пчелната отрова може да има смъртоносни 
последици. В зависимост от мястото на ухапва-
нето, опасни са от 50 до 100 ужилвания от пчели 
или оси, което обаче се случва рядко. За 4 години 
в България са регистрирани едва 5 смъртни слу-
чая, дължащи се на многократно ужилване (съв-
сем различна е статистиката обаче при алергич-
ния шок, дължащ се на много по-малки количес-
тва инсектна отрова).
При атака на пчела или оса е напълно погреш-
но да започнете да размахвате ръце във въздуха 
в желанието си да я пропъдите, защото по този 
начин само ще я раздразните. Много по-разум-
но би било да останете спокойни като затворите 
устата и очите си. Ако въпреки всичко насекомо-
то ви ужили, трябва бързо да отстраните жилото. 
Но внимавайте: не правете това с пръсти, защо-
то то може да се счупи и отровата му да проникне 
още повече в тъканите. По-добре би било да пол-
звате пинсета, при което жилото на осите излиза 
много по-лесно от това на пчелите, задържащо се 
и с помощта на допълнителна кукичка. 
 Оплаквания при ухапване от насекоми

В момента на инсектното ужилване човешкият 
организъм произвежда антитела във вътрешните 
слоеве на кожата. Освобождава се тъканният хор-
мон хистамин и намиращите се наоколо кръвонос-
ни съдове започват да се разширяват. Околните 
тъкани се подуват и на мястото на ухапването  
се усещат парещи, а понякога и сърбящи болки. 
В резултат на проникналата отрова се появяват 
локално зачервяване и затопляне. В зависимост 
от чувствителността в отделни случаи е възмож-
но да е проявят и странични симптоми като висо-
ка температура, гадене, повръщане, смущения в 
кръвообращението, треперене, ускорено сърцеби-
ене, виене на свят, копривна треска, конюнктивит, 
хрема, бронхит или астма. 
При подобни симптоми, особено при анафилак-
тичен шок, трябва веднага да бъде потърсена 
медицинска помощ. Особено ако след ужилва-
нето се наблюдава ускорен пулс, рязко спадане 

лон или карамфилово масло (Oleum Caryophyli). 
Ако се намирате сред природата и не разпола-
гате с подобни препарати, мястото на ужилване-
то може да бъде наложено с влажна пръст или 
глина, както и да му бъде изцеден сок от широ-
колист жиловлек (изстискан между пръстите). 
Благоприятно действие оказват също налагания-
та с накъсаните и намачкани листа от теснолист 
или широколист жиловлек.
При ухапвания от комари помагат налаганията 
с каша от папрат или разтривките с евкалипто-
во масло.
При ухапвания на насекоми от всякакво естество 
много ефективно е натриването с чесън, налага-
нето с нарязан на кръгчета лук или каша от смач-
кан див лук (Ornithogalum candatum), хрянови 
корени, бръшлян или магданоз.
При тъканни отоци е добре пострадалото място 
да бъде поставено под течаща студена вода или 

обработено с бурова вода (воден разтвор на алу-
миниев ацетат).
Сърбящото място на ужилването в никакъв слу-
чай не бива да бъде чесано. По този начин се спо-
собства за разпространяване на инфекцията и се 
стимулира приемането на отровата от организма. 
При ужилвания от стършел е добре мястото да 
бъде потопено в студена вода, към която е доба-
вена една шепа сода бикарбонат.
При наличие на чувствителност към инсектна 
отрова в рисковия пролетно-летен сезон, страда-
щите от алергия задължително трябва да разпола-
гат с пакет за оказване на първа помощ, стандарт-
но съдържащ: орален кортизонов препарат, анти-
хистаминов препарат, адреналинова инжекция и / 
или адреналинов спрей за инхалация или индиви-
дуално препоръчани от лекаря  медикаменти.
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Подути стъпала и глезени, тръп-
нещи крака, невидими или гроз-
но изпъкнали разширени вени: 
дори при хората под 50-годиш-
на възраст всеки втори страда 
от видими венозни изменения. 
А при над 50-годишните те са 
около 70%.

С леки крака 
през лятото

Основната причина за веноз-
ните промени се корени в лип-
сата на достатъчно движение. 
Та ние почти сме престана-
ли да ходим. С колата за хляб, 
със стола на колелца до канто-
нерката, с автобуса до блока, с 
асансьора до вратата и после 
хоп � в креслото. Не е учуд-
ващо, че при толкова удоб-
ства мускулатурата на краката 
отслабва. А те определено се 
нуждаят от нея, за извършва-

ЛЯТО,ЛЯТО, СЛЪНЦЕ, ТЕЖКИ КРАКА

нето на сериозна силова рабо-
та: повече от дванадесет часа 
трябва да пропускат и изтлас-
кват нагоре кръвта към сърцето.
 
Предотвратяването 

помага на слабите вени
Кръвта се движи по единия 
кръг от белите дробове към 
сърцето, откъдето се изпом-
пва към всички части на тялото 
и органи, за да може да доста-
ви в тях кислород и хранител-
ни вещества, след което отново 
се връща към сърцето и бели-
те дробове. За да може кръв-
та да бъде връщана нагоре, 
т.е. срещу земното притегляне, 
и да не започне да се събира в 
кръвоносните съдове на край-
ниците, вените са снабдени със 
затварящи вентили - венозните 
клапи. Те се затварят за крат-
ко след всеки удар на сърце-

то и след това отново се отва-
рят при следващото изпомпва-
що движение, за да бъде из-
тласквана кръвта нагоре - един 
изнурително тежък процес. Той 
изисква преди всичко еластич-
ност от съдовите стени и кла-
пите, която може да бъде под-
държана единствено посред-
ством специална тренировка и 

Високите температури, продължителното стое-
не или седене ви карат да чувствате краката си 
уморени и натежали. Често пъти през лятото те 
отичат, дори започват да ви болят. Внимавайте 
да не претоварите вените си!

стимулиращи я средства. Ако 
вените изгубят своята еластич-
ност, те започват все повече да 
се разтягат. 
Но много преди да се пока-
жат грозно изпъкналите синка-
ви вени по краката, се наблю-
дават сигнали, които подсказ-
ват, че обратният транспорт на 
кръвта към сърцето не функ-

Решението е Venen Gel
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ционира вече правилно. Леки 
зачервявания или отоци са пър-
вите признаци за това, че натис-
кът в съдовете се увеличава. 
Бременните жени също страдат 
много често и въз основа на хор-
монални промени от тези типич-
ни оплаквания. Повърхностните 
венозни възпаления възникват 
толкова по-лесно, колкото по-
силна е склонността към разши-
рени вени.
Лечението при разширени вени 
и хронични венозни оплаквания 
може да бъде различна. Ето 
защо е добре да се посъвет-
вате с лекар, коя терапевтич-
на форма би била по-подходя-
ща във вашия случай. Основно 
се процедира с три варианта на 
лечение.

 Оперативна намеса: 
Облитерацията, венозният 
стрипинг и минимално инва-
зивните операционни техники 
са стандартни методи в днеш-
но време, при които разшире-
ните вени биват отстранявани. 
Острите оплаквания при това 
биват облекчавани и състоя-
нието на пациента се подобря-
ва, но венозната слабост оста-
ва. Ето защо подобни опера-
тивни методи винаги се съчета-
ват с успоредното й допълни-
телно лечение.

ствени рискови фактори, ето 
защо, ако сте член на фамилия 
със �застрашени� вени, би било 
разумно отрано да отидете на 
лекар, който да установи съдо-
вия ви статус. По него той може 
да разбере актуалното състо-
яние на венозната ви система 
и да ви препоръча подходящи 
превенционни мерки за ней-
ното подсилване и навремен-
но предотвратяване на щетите. 
При това трябва добре да изяс-
ните, какво е полезно и какво 
вредно за вените ви. Ако на-
време се откажете от лошите 
навици  и възприемете някои 
несложни методи за правил-
на �поддръжка� на съдовете, 
можете по много лесен и нео-
бременяващ ви начин да се гри-
жите за вените си и да се рад-
вате на леки крака и безпроб-
лемно ежедневие.

Съвети 
за красиви крака

● Студени бани на краката: 
Масажирайте бедрата и прас-
ците със силен студен душ или 
с ръка под водата. Масажните 
движения трябва да бъдат 
кръгови и да се правят вина-
ги отдолу нагоре (от глезените 
към горната част на бедрата). 
Ако практикувате топло-студе-
ни бани или обтривания, вина-
ги трябва да приключвате про-
цедурата със студена вода.
● Приемайте алкохол само в 
умерени количества, а никотин по 
възможност изобщо. Пушенето 
ненужно стеснява съдовете и 
допълнително възпрепятства 
протичането на кръвта.
● Спортувайте редовно. Най-
подходящи са колоезденето, 
спортното ходене, джогингът, 
плуването, голфът и най-вече 
ски-бягането.
● По време на сън повдигай-
те краката леко нагоре. Това 
можете да направите с подвиж-

на дунапренена подставка, въз-
главница или сгънато одеяло.
● Носете винаги удобни обув-
ки. Тесните обувки и високите 
токове отнемат от свободното 
пространство на крака и блоки-
рат протичането на кръвта.
● Хранете се здравословно. 
Богатите на мазнини храни 
водят до отлагания по съдо-
вите стени и циркулацията на 
кръв допълнително се затруд-
нява. Много по-подходящи са 
баластните вещества и вита-
мините.
● Научете се да седите пра-
вилно: Преди всичко не оста-
вяйте краката си да висят във 
въздуха без опора и не кръс-
тосвайте крак върху крак. Най-
добре е краката да бъдат под 
прав ъгъл, с равномерно раз-
пределена тежест върху двете 
стъпала и при всеки удобен 
случай (поне за 2-5 минути на 
всеки час) ставайте и се раз-
движвайте. 
●  По възможност не седете или 
не стойте на едно място про-
дължително време. Осигурете 
си малки двигателни паузи, за 
да задвижвате циркулацията на 
кръвта.
● Избягвайте сауните, горещи-
те вани и душове, електричес-
ките възглавнички или бутил-
ките с топла вода.  Горещото 
разширява вените, без да дава 
импулс към затварящо обрат-
но свиване.
● При продължителни пътува-
ния с кола, автобус или само-
лет правете почивки по пътя, 
ставайте и се разхождайте или, 
ако това е невъзможно, сме-
няйте често положението на 
тялото и раздвижвайте крака-
та си от седящо положение или 
масажирайте прасците с кръго-
ви масажни движения отдолу 
нагоре, за да избегнете задър-
жането на кръвта в съдовете.
● Впитите дънки, панталони 
или чорапите с много стегнати 
ластици също възпрепятстват 
кръвообращението и могат да 
засилят венозните оплаквания.
● Не допускайте наднорме-
но тегло. Ако то вече е факт, 
вземете мерки за намалява-
нето му. Всеки излишен кило-
грам в тялото ви представлява 
допълнително натоварване за 
съдовата система и обременя-
ва силно функционирането на 
вените  и венозните клапи.
● Всекидневните разходки или 
целенасочената гимнастика за 
вени би подпомогнала много 
заздравяването на съдовите 
стени и правилното функцио-
ниране на венозните клапи.

 Стягащи чорапогащници:
Специалните ластични чорапо-
гащници поддържат тъканите 
отвън, като по този начин под-
помагат между другото и дей-
ността на венозните клапи. 
Така венозната кръв може без-
препятствено да се връща наго-
ре, без да се задържа в съдове-
те. Те намаляват риска от тром-
бози в следоперативен пери-
од и са особено подходящи по 
време на дълги пътувания.

 Медикаментозно
 лечение:
Целта на медикаментозната 
терапия при хронични веноз-
ни оплаквания е да се нама-
ли нарушената пропускливост 
на съдовете, разтегнатите вени 
да бъдат върнати към нормал-
ното си напречно сечение и 
да се предотврати събирането 
на течности (образуването на 
едеми) в тъканите. Успоредно с 
това незасегнатите вени тряб-
ва да бъдат подсилени, за да 
се предотврати отслабването 
на съдовите стени.
За всички, които по една или 
друга причина седят или стоят 
продължително време, превен-
ционната грижа за вените би 
трябвало да е задължителна. 
Съществуват обаче и наслед-
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Гимнастика за вените 
� бързо и лесно

Движението се отразява добре на вените. Често пъти обаче на-
прегнатото ежедневие не ви оставя никакво време за разходки или 
спорт. Но пък съществуват достатъчно ефективни възможности, 
съвсем набързо, между другото, да направите нещо, за да под-
държате краката си здрави.

Каране на колело: Легнете по гръб на легло с твърд ма-
трак или гимнастическа постелка на пода и започнете да върти-
те педалите ... във въздуха, симулирайки движенията при кара-
не на колело. Задържайте краката все по-дълго нагоре � така 
ще подпомогнете не само вените си, но и ще стегнете коремна-
та мускулатура.

Ходене по стената: Легнете по гръб на легло с твърд ма-
трак или гимнастическа постелка на пода с крака свити в коле-
нете и стъпала опрени в стената. Започнете да �ходите� по сте-
ната, стигайки колкото е възможно по-високо и после връщай-
ки се обратно.

Скачане с въже: Набавете си въже и скачайте ритмично 10 
пъти относително високо, но толкова, че да можете да се призе-
мявате леко, като че сте снабдени с амортисьори. След кратка 
пауза можете да повторите упражнението отново.

Ходене на място: Застанете с крака плътно един до друг. Без 
да се придвижвате напред ходете, пренасяйки тежестта от еди-
ния крак на другия и повдигайки се на пръсти, но без да ги отде-
ляте от пода. Това упражнение може да бъде извършвано и в 
седящо положение, когато сте пред компютъра или докато пъту-
вате със самолет.

Изкачване на стълба с пружиниране: Избягвайте да пол-
звате асансьора, а се възползвайте от възможността да си напра-
вите едно хубаво упражнение за вените, изкачвайки стъблите. През 
няколко стъпала можете да спирате и да извършвате следното 
ефективно движение: Застанете на стъпалото така, че само пръс-
тите ви да имат опора, а петите да останат във въздуха. Повдигнете 
се няколко пъти на пръсти и се върнете в изходна позиция (с пети 
във въздуха на една линия със стъпалото на стълбата). 

Офис гимнастика: Който се заседява зад бюрото, трябва от 
време на време да прави нещо за тонуса на вените си. 
● Седнете изправени със събрани крака под прав ъгъл и стъпала 
на пода. Повдигнете стъпалата нагоре без да оттделяте пръсти-
те,  като силно изтегляте нагоре петите. Повторете 20 пъти.
● От същата позиция повдигнете коленете нагоре (краката оста-
ват събрани) и започнете да движите във въздуха стъпалата 
нагоре и надолу така, че да усетите напрежение в мускулатурата 
на прасците. Ръцете поставете спокойно отстрани на стола, без 
да пренасяте тежестта върху тях и да отнемате от напрежението 
в краката. Повторете 20 пъти. 
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�Това може да е знак за едно 
започващо изхабяване или 
процес на състаряване на 
мозъчните клетки�, - казва 
проф. Валтер Мюлер, дирек-
тор на фармакологичния инс-
титут към Франкфуртския уни-
верситет. Според най-новите 
изследвания обаче този про-
цес може да бъде спрян. Най-
доброто анти-ейджинг сред-
ство за главата е екстрактът 
от листата на дървото гинкго 
билоба с научното обозначе-
ние EGb 761 (тебокан, мемо-
плант в аптеките).

ГИНКГО � АТАКА НА МОЗЪКА ГИНКГО � АТАКА НА МОЗЪКА 

Гинкго-дървото 
съдържа много 
повече в себе си

То съществува като растителен 
вид от 300 милиона години на 
земята. Още влечугите от мезо-
зойската ера са яли от него, пре-
живяло е дори след атомната 
бомба в Хирошима. Една година 
след като животът бил напълно 
унищожен след ужасната ката-
строфа едно напълно овъглено 
гинкго, намиращо се близо до 
мястото на експлозията, отново 
се раззеленило! Това естестве-

но веднага приковало внимани-
ето на учените, които се втурна-
ли да изследтават невероятното 
растение, за да изтръгнат тайна-
та на невероятната му жизненост 
и устойчивост. Съдържащите се в 
него съставки, открити в лабора-
торията, се оказали мощен силов 
коктейл за сивите ни клетки: гинк-
голидите, билобалидите и фла-
воноидите подобряват пренася-
нето на информация в мозъка; те 
са в състояние дори да възстано-
вят дефектните клетки. Как фун-
кционира това, обяснява проф. 
Мюлер: �Мозъкът с неговите над 

100 милиона нервни клетки е 
най-чувствителен към възрасто-
вите явления. Той изразходва за 
работата си най-много енергия 
в нашия организъм. За да бъде 
тя набавена, кръвообращението 
му доставя кислород и глюко-
за, които се преработват в мини-
работилниците на всяка клет-
ка (т.нар. митохондрии) в химич-
но енергийно вещество с името 
ATФ � �бензина� на нашето тяло. 
При това се образуват и �отходни 
газове� � свободните радикали � 
агресивни кислородни молекули, 
които увреждат най-много имен-
но тази работилничка, в която са 
произведени.�

Свободните 
радикали подпомагат 

забравянето 
и състаряването

Обикновено повечето радикали 
биват унищожавани от ензими-
те. С напредване на възрастта 
обаче, а също и при нездраво-
словен начин на живот � тютю-
нопушене, алкохол, непъл-
ноценно хранене � вредните 

Лесно е да се каже �Не се нервирай!�, но когато непрекъснато забравяш 
къде си си оставил ключа, все не можеш да запомниш името на новия коле-
га и вече втора седмица оставаш в къщи без олио, защото в супермаркета 
си спомняш за всичко друго, но не и за въпросния продукт, в главата ти 
започват да се навъртат неприятни мисли като: �Да не би пък Алцхаймер?� 
Стресът и претоварването обременяват мозъчните клетки извънредно 
много и понякога те започват да �стачкуват�. Най-често няма основания за 
притеснения � проблемите изчезват веднага щом си дадете малко почивка. 
Но какво, ако въпреки релаксирането главата ви продължава да бави или 
въобще не дава търсените отговори? Необратимо ли е това състояние? Как 
да възвърнете услужливата си довчера памет?
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енергия и увеличено на вред-
ни вещества. Активните му суб-
станции, както показват изслед-
ванията на проф.Мюлер, стиму-
лират производството на енер-
гия в митохондриите и неутра-
лизират свободните радикали. 
Така увредените мозъчни клет-
ки могат отново да станат енер-
гични и жизнени, а мозъкът се 
връща към нормалното си със-
тояние. С помощта на актив-
ните съставки на гинкго било-
ба той произвежда повече от 
нервния медиатор ацетилхолин, 
който е от особено значение за 
възможностите ни за запаме-
тяване и възпроизвеждане на 
информацията.
Съществуват дори наблюдения, 
че гинкго билобата би моглa 
да предотврати болестта на 
Алцхаймер. Едно френско из-
следване с около 1500 възраст-
ни жени показва, че тези, които 
приемали редовно гинкго-екс-
тракт заболават по-рядко от 
Алцхаймер, в сравнение с паци-
ентките, приемали плацебо (в 
случая захарни таблетки). За 
да може този удивителен ефект 
да бъде по-добре обоснован, 
американските учени започнали 
едно широкомащабно изслед-

ване, резултатите на което се 
очакват след 5 години.
 
След 50-годишна 
възраст мисленето 
може забележимо 

да се влоши
Естественото състаряване на 
мозъка започва много по-рано, 
отколкото предполагаме. Вече 
между 30 и 40 години част от 
мозъчните ни клетки стават 
неактивни � това обаче не ни 
прави впечатление, защото все 
още разполагаме с достатъчно 
други, които да поемат работата 
им. Но след 50 и особено след 
60 години истинските загуби в 
работата на мозъка стават забе-
лежими � дори ако човекът е в 
много добра физическа форма: 
пин-кодът на кредитната карта 
най-неочаквано е излетял от гла-
вата му, а заповедите в нова-
та компютърна програма, въве-
дени от фирмата, все не могат 
да влязат там. Дори ползвана-
та доскоро много бързо клави-
атура на компютъра, може най-
неочаквано да му създаде проб-
леми при откриване мястото на 
буквите... Всичко това се отра-
зява много лошо на психиката 
и самочув-ствието му. Но дори в 

това отношение гинкго има какво 
да предложи. Едно изследване на 
Mюнхенския университет с въз-
растни играчи на голф показ-
ва, че възможностите за кон-
центрация, фината моторика и 
даже психическото състояние се 
подобряват с гинкго-екстракта 
EGb 761 � дори в аванс.
Няма съмнение, че широкооб-
хватното силно действие на гинк-
го билоба подхранва надежди, 
че в него е скрито много повече 
от клинично доказаното досега. 
Проф. Мюлер казва: �Въпреки 
че превантивният му ефект все 
още не e научно доказан, този, 
който иска своевременно да 
направи нещо за поддържане 
на клетките си млади, може да 
взема гинкго билоба и преван-
тивно.� 

молекули могат да вземат пре-
вес. Резултатът е, че митохон-
дриите не работят вече нормал-
но, а произвеждат все повече 
свободни радикали, които все 
повече увреждат митохондрии-
те  и така процесът се затваря 
в порочен кръг. В крайна смет-
ка нервните клетки започват да 
функционират все по-малко и 
по-бавно, а в най-лошия случай 
дори умират. Пренасянето на 
информацията е затруднено, 
паметта изневерява, а концен-
трацията страда. И всичко това 
започва да се отразява зле на 
духа и самочувствието ни. 
Гинкго-екстрактът EGb 761 може 
да прекъсне фаталната спирала 
от намалено производство на 
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За повечето хора едва ли има 
нещо по-дразнещо от лошия дъх 
от устата (халитоза). Независимо 
от това засегнатите � около 5% 
от населението � често пъти 
дълго не забелязват какво при-
чиняват на околните. Сам по 
себе си и най-чувствителният 
нос не е в състояние да усети 
аромата на собствения си дъх, 
а пък и това е тема, която не 
е от любимите за разискване. 
Според данни от наскоро прове-
дена анкета, например, само 8% 
от зъболекарите биха насочили 
вниманието на пациента си към 
проблема. 

 ЛОШ ДЪХ ОТ УСТАТА: 

ЦЕЛУВКИТЕ (НЕ) СА ЗАБРАНЕНИ!

като правило е стомашен проб-
лем, е все още широко разпрос-
транена сред медиците�, - казва 
д-р Райнер Земан, експерт по 
проблема към Берлинския уни-
верситет. �При 85% от пациен-
тите обаче причинителите се 
намират в устата.�
Именно бактериите в устната 
кухина били виновниците, уни-
щожили социалните контакти и 
на гореспоменатата пациент-
ка. Те намират убежище между 
другото във венечните джобо-
ве, под коронките или зъбните 
протези (места, които не могат 
да бъдат достигнати от нито 
една четка за зъби) или по вен-
ците, зъбите и повърхността на 
езика. Там се задържат белтъ-
чините от хранителните остатъ-
ци, слюнката или другите устни 
течности. Като странични про-
дукти възникват между друго-
то и серни молекули, които във 
високи концентрации разпрос-
траняват отвратителна мириз-
ма.  �До 75 ppb (Parts per billion: 
1 сярна частица: на 1 мили-
ард въздушни частици) се усе-
щат като свеж дъх�, - казва д-р 
Земан. �Регистрираният рекорд 
в нашия кабинет е 1900!�
Окажат ли се тези микроорга-
низми и добре скрити, плакне-
нията с медицински води също 
няма да помогнат (вж. �Първа 
помощ за свеж дъх�). Преди 
това стоматологът трябва да 
се справи с бактериалните убе-
жища. 
Ако пациентът принадле-
жи към 15% на страдащите 
от халитоза, чиито оплаквания 
се дължат на други причини, 
често пъти е достатъчен само 
мирисен тест, за да се постави 
вярна диагноза:
●  �Миризмата на риба� се дъл-
жи на неправилно функцио-
ниране на бъбреците или на 
едно рядко срещано обмен-
но заболяване (триметилами-
нурия).

●  Ако миризмата, излизаща от 
носа е по-лоша от тази, която 

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

Първа помощ за свеж дъх
Всеки втори има от време на време лош дъх от устата � преди 
всичко сутрин след ставане. �Най-важният метод срещу това, 
успоредно с устната хигиена, е да се закуси на спокойствие�, - 
казва д-р. Райнер Земан. �Протичането на слюнката трява да бъде 
задействано � а това не може да се случи, ако човек изпие чаша 
кафе на крак и бързо изхвърчи от къщи.� 
Други съвети:
●  При измиване на зъбите (вкл. почистване на междузъбните прос-
транства с медицински конец) изтъркайте и езика си с четката.

● Жабурете се с вода за уста с антибактериално действие.
●  Приемайте много, но малки по количество порции храна, между 
които дъвчете дъвка, за да продължите да регулирате слюноот-
делянето.

●  Приемайте много течности. По-добре от кафето е черният или 
зелен чай (съдържа между другото естествени флуориди, които 
допълнително могат да ви предпазят и от кариес). 

излиза от устата, е възможно 
виновниците да бъдат полипи 
в носната кухина или синузит.

●  Ацетоновата миризма е типич-
на за диабетно болните.

За лошия дъх от устата най-често виновен е не стомахът, 
а бактериите в устата. Поради незнание често пъти лека-
рите лекуват неправилно пациентите с този проблем. 

Със знанието за неприятната 
миризма, излъчвана от соб-
ственото им тяло, обаче пробле-
мите на много от пациентите 
едва започват. Независимо от 
това, че в днешно време почти 
на всеки може да бъде помог-
нато, обикновено изтича доста 
време, докато бъде установе-
на истинската причина. Така 
например, за една пациентка 
�ходенето по мъките� траело 
половин година: била препра-
щана от лекар на лекар, била 
й назначена първо противогъ-
бична, а после и антибиотична 
терапия, дори се оставила да 
й промият стомаха, но лошият 
дъх си останал. 
�За съжаление, заблудата, че 
неприятната миризма от устата 
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Защо е толкова важно 
да пием много 

течности през лятото?
Най-доброто изстудяващо 
средство за нашия организъм 
е водата. Потенето всъщност 
е една ефективна водоизсту-
дяваща система, при която 
топлината се отвежда чрез 

Топлината, UV-лъчите и сухи-
ят вятър силно изсушават и 
състаряват кожата ни. Освен 
външно прилаганата защитна 
и поддържаща козметика, този 
най-голям орган в човешкото 
тяло (подобно на всички оста-
нали) се нуждае и от доста-
тъчно влага отвътре. 
Противно на обичайните вку-
сове и навици, 2 � 2,5 литра 
на ден е най-добре да се пое-
мат под формата на несту-
дени, неподсладени и нега-
зирани напитки � обикновена 
или минерална вода,  билко-
ви чайове или ароматизира-
ни води, натурални плодови 
и зеленчукови сокове с мини-
мално съдържание на захар. 
Плодовете, зеленчуците и 
салатите сащо подобряват 
баланса на течности в орга-
низма ни, тъй като самите те 
се състоят предимно от вода. 
Който често похапва пресни 
плодове и зеленчуци, усвоява 
около ¾ литра допълнително 
вода на ден.

От какво трябва да 
се откажем и какво 
е подходящо да ядем 

през лятото?
Плодовете и зеленчуците 
оптимално се комбинират с 
постни белтъчини, приемани 
на малки порции (напр. пече-
на риба и пиле или млечни 

Яркото слънце в небето повдига настроението на някои, но 
други не могат да му се радват пълноценно. Защото лятото 
понякога донася със себе си и голямо енергийно �мъртвило�, 
загуба на апетит, отпуснатост, проблеми с кръвообращението. 
Сега е два пъти по-важно да се храним и пием течности пра-
вилно � нуждаем се от регулиращи витални субстанции, а не 
от обременени с допълнителни калории храни.

КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПРЕЗ ЛЯТОТО?
продукти като сирене и моца-
рела).
Най-негативно ни се отразя-
ват храните, от които ни става 
тежко на стомаха: тлъсти и 
пържени храни, майонези, 
сосове, тежки дресинги към 
салатата, сладкиши в големи 
количества. 
При горещини най-подходя-
щи са:
● Млечните шейкове:
прясно или кисело мляко с 
направени на пюре пресни 
зеленчуци.
● Зеленчуковите сокове:
утоляват жаждата с малко 

калории, като същевремен-
но компенсират загубата на 
минерали при потенето.
● Ястия с извара:
много вкусни с пресни ягоди 
или праскови � леки, но заси-
щащи.
● Подправките и билките:
посредством съдържанието си 
на етерични масла регулират 
бавната обмяна на вещес-
твата.
● Пъпешите:
съдържат много активни 
вещества като ликопин и бета-
каротин, които предпазват ко-
жата от UV-лъчението.

порите на кожата. За да може 
тя да функционира безпроб-
лемно обаче се изисква нали-
чието на достатъчно количес-
тво течности, включително и за 
възстановяване на загубите 
под формата на пот. Само 2% 
по-малко вода в организма се 
отразява забележимо на тону-
са и концентрацията ни!

Чак вечер гладни?
В средиземноморските страни вечерята по принцип е много 
късна. Здравословно ли е това? Да! Тъй като организмът 
при големите горещини през деня просто не е в състояние 
да преработва и усвоява големи порции храна. Ето защо, 
късното хранене вечер се е наложило в южните страни. При 
това обаче е важно храната да се приема на спокойствие 
и с удоволствие, но само толкова, колкото действително е 
необходимо. Преяждането вечер и излишните калории ще 
се отразят зле на фигурата и на спокойния ви нощен сън.
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Със силата на маслината!
Комбинирана с витамини, масло от шея и овлажняващи суб-
станции, DOLIVA-серията на Д-р Тайс гарантира средизем-
номорско преживяване и висококачествена грижа за суха и 
чувствителна кожа.

Нежна грижа за цялото тяло 
с натурално маслиново масло от Тоскaнa.


