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Със силата на маслината!
Комбинирана с витамини, масло от шея и овлажняващи субстанции, 
DOLIVA-серията на Д-р Тайс гарантира средиземноморско преживяване 
и висококачествена грижа за суха и чувствителна кожа.

Нежна грижа за цялото тяло 
с натурално маслиново масло от Тоскaнa.
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БОЛЕСТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ГОВОРИ: 

Констипация, хемороиди

прием на лаксативи (слаби-
телни средства) може да увре-
ди нормалната отделителна 
функция и, замествайки рабо-
тата на червата, да ги направи 
лениви. При някои заболява-
ния като диабет, хипофункция 
на щитовидната жлеза и чрев-
ни ракови образувания също 
се наблюдават симптоми на 
констипация. При инфекциоз-
ни процеси, съпроводени с 
висока температура, както и 
след раждане или коремни 
операции могат да възникнат 
временни отделителни дис-
функции. 

Това помага: На всеки се 
случва понякога да не може 
да се изходи по голяма нужда. 
Ако обаче това се превърне 
в постоянен проблем, тряб-
ва да потърсите консулта-
ция със специалист – гастро-
ентролог или колопроктолог, 
който да предложи съобразе-
на с вашия случай помощ за 
нормализиране функцията на 
червата – от диета до медика-
ментозна терапия. При всички 
случаи едно богато на баласт-
ни вещества хранене, прие-
мане на много течности и дви-
гателната активност ще под-
помогнат работата на черва-
та. Опитайте се да избягва-
те силните лаксативи. Медът, 
гроздето, крушите, сушените 
сливи, лененото семе и др.  
имат действието на естес-
твени слабителни средства. 
Някои билки като сената и 

7. КОНСТИПАЦИЯ (запек)
Всеки четвърти българин 
страда от запек, жените 
много по-често от мъжете, 
тъй като поемат по-малко 
течности, движат се по-рядко 
и по-често страдат от лени-
ви черва – също и затова, че 
използват повече разхлабващи 
средства, които правят чер-
вата лениви.

25%
от възрастните българи  
страдат от перманентна  

констипация.

Осезаеми симптоми: Невъз-
можност или трудности при 
ходене по голяма нужда. 
Газове, подуване и болки в 
корема. Изпражненията са 
твърди, отделянето им е съпро-
водено с болки, а понякога и с 
наранявания на ануса.  
На какво се дължи: Бедното 
на баластни вещества и бога-
то на захар хранене стиму-
лира констипацията, увреж-
да чревната флора и имун-
ната система, дори може 
да провокира образуването 
на ракови мутации в черва-
та. Неподходящото хранене, 
приемът на малко течности, 
както и недостатъчното дви-
жение са основните причини-
тели на запека. Прекомерният 

Екстрактът от ехинацея – ак-
тивизира собствените оздрави-
телни сили на организма и сти-
мулира имунната система. При 
състояния на дефицит цинкът 
трябва да се приема в доста-
тъчно големи количества, за да 
не се стига до чести инфекции.  
L-хистидинът подпомага добро-
то му оползотворяване и пови-
шава активността на защитните 
клетки, а флавоноидите подо-
бряват усвояването на витамин С.

С екстракт от ехинацея и цинк. 
Съдържа L-хистидин и флавоноиди

ИМУН  ПАУЪР
Ø �За укрепване на имунната система  

и съпротивителните сили на организма

Милиони хора по света страдат от болести-табу, за 
които предпочитат да не споделят. Често пъти в 
резултат на това мълчание, те твърде късно потър-
сват лекарска помощ. Ако можеха да потиснат срама 
и да говорят открито за проблемите си, много скоро 
щяха да разберат, че не принадлежат към някакво 
изолирано малцинство, че за техните оплаквания 
има лек и съвсем безсмислено са изпитвали  физи-
ческо и психическо неудобство години наред.

майчиният лист също не пре-
дизвикват пристрастяване и 
могат да облекчат симптоми-
те без опасност от увреждане 
на чревната функция. 
Внимание! Опасност от по- 
грешна диагноза: Хипофунк-
цията на щитовидната жлеза, 
ракът на дебелото или правото 
черво също могат да провоки-
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те оплаквания може да бъде 
освен това слабата съедини-
телна тъкан, както е възможна 
и появата им по време на бре-
менност или при силни родил-
ни напъни.
Това помага: Мазилата и 
свещичките успокояват бол-
ките и сърбежа, но не пре-
махват причината. В ранен 
стадий помага облитерация-
та, т.нар. склерозиране: при 
него в хемороидите инжекци-
онно се впръсква субстанция, 
която затваря съдовете. Един 
друг метод е гуменопръстен-
ната лигатура: върху хемо-
роида се нахлузва латек- 
сов пръстен, който се стяга 
и изсушава тъканта. В тежки 
случаи се налага оператив- 
на намеса. Нов хирургичен 
метод е HAL-методът: с помощ- 
та на ултразвукови сигнали 
могат да бъдат втвърдявани 
и прогресирали хемороиди, 
което е по-щадяща процеду-
ра от операцията. За съжа-
ление, засега не е докумен-
тиран клиничният опит, колко 
бързо след това хемороидите 
изникват отново.
Внимание! Опасност от 
погрешна диагноза: Дори от 
опитни лекари хемороидите 
могат да бъдат объркани с 
други заболявания по ануса. 
Затова се налага основно 
изследавне от тесен специ-
алист – проктолог: той може 
да установи, дали в действи-
телност не се касае за анал-
на тромбоза (кръвен съси-
рек в аналната област), анал-
на фисура (цепнатина върху 
лигавицата) или евентуално 
фистула (възпалена връзка 
между червата и кожата). Кръв 
в изпражненията се наблюда-
ва също при рак на черва-
та, затова ранното отиване на 
лекар и поставянето на вярна 
и своевременна диагноза е от 
особено значение.
Какво става при премъл-
чаване: Хемороидите могат 
да нарастнат или да се въз-
палят. Тогава възниква опас-
ност от фекална инконти-
ненция, тъй като сфинктерът 
е препречен. Ако се изчак-
ва твърде дълго, в повечето 
случаи се налага хирургично 
отстраняване на хемороиди-
те – при това под пълна упой-
ка и с продължителен посто-
перативен престой в болни-
цата. Освен това операцията 
не е безопасна: крие рискове, 
например, да бъде увреден 
сфинктерът.

Помогнете
си 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: 
l  Смущения в отделянето на урината при добро-

качествено увеличена простата стадий I до II.
l  До момента не са известни противопоказа-

ния, лекарствени взаимодействия и нежелани 
лекарствени реакции. 

Дозировка и начин 
на приложение: 
l   Ако лекарят не е предписал друго, се приема 

веднъж дневно по 1 несдъвкана капсула  
с малко течност.

l  Този медикамент подобрява само оплакванията 
при увеличена простата, без да отстранява 
самата хиперплазия. Подлагайте се на редовни 
прегледи при Вашия лекуващ лекар.

Д-р Галина Бъчварова

Осезаеми симптоми: Сърбеж, 
болка, навлажняване на ануса, 
от време на време се наблю-
дава кръв по използваната 
тоалетна хартия. В тежки слу-
чаи хемороидите набъбват и 
се подуват толкова много, че 
стърчат извън ануса.
На какво се дължат: 
Застрашени са най-вече при-
вържениците на бързите закус-

ки и пържените картофи, тъй 
като недостатъчното движение 
и бедното на баластни вещес- 
тва хранене са най-честите 
причинители на констипация-
та (запека). При силни напъ-
ни на тоалетната чиния пора-
ди повишения натиск се раз-
ширяват кръвоносните съдо-
ве в ректума (правото черво). 
Виновна за хемороидални-

рат твърди изпражнения. Ето 
защо е от особено голямо зна-
чение причината да бъде пра-
вилно и навреме изяснена.
Какво става при премълча-
ване: Силните напъни могат 
да доведат до образуване-
то на хемороиди (вж. точка 8). 
Задържането на отпадни про-
дукти и хранителни остатъци 
в храносмилателната система 
може да доведе до възпаления, 
а непрекъснатото разраняване 
на ануса до тежки инфекции.

 8. ХЕМОРОИДИ
Когато хемороидите се напъл-
нят с кръв, седенето се превръ-
ща в мъчение. Кръвоносните 
съдове на прехода от дебело-
то черво към ануса уплътня-
ват стените  и подпомагат 
сфинктера. Ако са болест-
но разширени, става въпрос 
за хемороидално заболяване и 
трябва да потърсите помощ-
та на проктолог.

�5%
от възрастните страдат от 
хемороиди, а при жените 

над 50 години оплаквания 
се наблюдават при 50%!
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Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

щане при физически усилия като кашляне, смях, 
кихане. Среща се най-често при млади раждали 
жени с неврологични увреди на тазовото дъно по 
време на раждането. 

l  Императивна инконтиненция – изпущане вслед-
ствие силен позив за уриниране. Най-честият тип 
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактив-
ност на мускулатурата на пикочния мехур.

l  Инконтиненция при пренапълване на пикочния 
мехур, най-често свързана с нарушение на инерва-
цията на пикочния мехур.

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръб-
начния мозък с възникване на микционен рефлекс 
под мястото на увредата.

Началната терапия на уринарната инконтиненция 
включва упражнения на тазовата мускулатура, трени-
ране на пикочния мехур и антихолинергични лекар-
ствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmo-
lyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една 
таблета. Представлява урологично спазмолитично 
средство за отпускане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур. Той блокира холинергичните мускарино-
ви рецептори в мехура и по този начин инхибира кон-
тракциите на гладката мускулатура. Намалява вътре-
мехурното налягане, увеличава капацитета на мехура 
и намалява честото уриниране на малки порции урина. 

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

за уриниране, често 
уриниране през 
нощта, невъзмож-
ност за потиска-
не и контролира-
не на позивите за 
уриниране, непре-

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

не с нестабилен пикочен мехур, както и при наруше-
ние на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно, 
след консултация с лекар, който да установи причина-
та за уринарната инконтиненция.   

Д-р Галина Бъчварова

МИНИ ОПЕРАЦИЯ МОЖЕ 
ДА ИЗЛЕКУВА СЛАБОСТТА 

НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Решителна стъпка за избо-
ра на индивидуална тера-
пия на първо място е диаг-
ностичното изясняване на 
вида уринарна инконти-
ненция след подробно 
изследване на анато-
мичните специфики, 
както и измерване на 
натиска върху пикоч-
ния мехур (уродина-
мичен тест, известен още 
като тонометрия на пикочния 
мехур). 
При стресинконтиненция 
съществуват многообе-
щаващи оперативни мето-
ди, които при повече от 90% 
от оперираните пациент-
ки, наблюдавани вече от пет 
години, показват успешни 
резултати. 
Най-разпространената опе-
ративна техника функциони-
ра посредством изкуствена 
връзка, на професионален 
жаргон известна като TVT-
връзка (Tension-free Vaginal 
Tape, или - свободна от 
напрежение вагинална връз-
ка). В последните години този 
оперативен метод е прецизи-
ран и модифициран (медици-
те го наричат TVT-трансобту-
рация), като е постигната още 
по-минимална инвазивност. А 
това означава, че операция-
та вече не се провежда под 
пълна упойка, а под спинална 
или локална анестезия. 
Императивната инконти-
ненция, както и смесена-
та инконтиненция са от 
областта на консерватив-
ната терапия. Много пъти е 
възможно посредством гим-
настика на тазовото дъно 
или електростимулация със 
специален уред пикочният 
мехур отново да бъде ста-
билизиран. Като алтернатива 

съществува медикаментозна 
терапия с антихолинергици, 
която може да доведе до ста-
билизиране стената на пикоч-
ния мехур.
Един нов, добил напосле-
дък популярност медика-
мент е препаратът с активна 
съставка дулоксетин, който 
помага при неволево изпуска-
не на урина. Дулоксетинът е 
показан също при депресии. 
Посредством повишаване 
концентрацията на мозъчни-
те трансмитерни вещества 
той води до увеличаване на 
нервната активност. Така спо-
собността на сфинктера да се 
свива по време на фазата на 
задържане на урина се подо-
брява. Проблематичен при 
този препарат е ниският про-
цент на трапевтичен успех. 
Освен това поради неблаго-
приятните странични ефек-
ти като гадене, сухота в уста-
та, отпадналост и др. паци-
ентките най-често прекъсват 
лечението.

Всяка пета жена в България е засег-
ната от стрес-, императивна или ре- 
флекторна инконтинеция. За щастие, 
на базата на новите познания и тера-
певтичен опит неволевото изпускане 
на урина в днешно време вече не е 
неразрешим проблем. Посредством 
прилагането на индивидуал-
на терапия на повечето жени 
може да бъде помогнато.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПОМОЩ, БОЛИ МЕ ГЛАВАТА!

СТЯГАЩО
ГЛАВОБОЛИЕ

Ø  Как се усеща болката
От притискаща до теглеща, 
интензитетът е от лек до уме-

Стрелкаща, блъскаща, 
тъпа, пулсираща или стя-
гаща болка – това са само 
някои от симптомите, 
характеризиращи отдел-
ните видове главоболие. 
За да можете ефективно 
да му противодействате, 
трябва да знаете, към кой 
тип спадат вашите болки. 
Представяме ви петте 
най-разпростанени типа.

рен, усеща се равномерно и 
от двете страни. Засегнатите 
имат чувството, че главата им 
е като в менгеме. Една същес-
твена разлика от мигренозната 
симптоматика е, че при движе-
ние болката не се усилва.

Ø  Какво я предизвиква
Причините все още не са 
напълно изяснени. Най-веро-
ятно оказват влияние както 
вътрешни фактори (определе-
ни промени във възприятието 
за болка), така и външни таки-
ва (напр. напрягане на муску-
латурата, стрес или страх).

Ø  Как можете сами да  
си помогнете

Колкото по-рано станете актив-
ни, толкова по-добре. Не трябва 
веднага да посягате към медика-
ментите. Често пъти е достатъч-
на спортната активност, упраж-
ненията или разходките на чист 
въздух, отпускането (медита-
ция, автогенен тренинг, вземане-
то на топла вана). Затоплянето 
на врата или топло-студените 
вани на краката също могат да 
успокоят болката. Ако все пак 
е наложителна медикаментозна 
помощ, като пръв избор експер-
тите препоръчват:
ü  1000 мг ацетилсалицилова 

киселина 
ü  400 мг ибупрофен
ü  Една единична доза от след-

ната комбинация: 1-2 таблет-
ки по 250 мг ацетилсалицило-
ва киселина, 200 мг парацета-
мол, 65 мг кофеин. 

При продължителни или често 
повтарящи се болки не залагай-
те на самолечението (същес-
твува опасност от пристрастя-
ване към болкоуспокояващи),  
а потърсете лекарска помощ.

Ø  Как може да ви  
помогне лекар

След установяване на причина-
та можете да опитате различ-

ни традиционни и алтернативни 
методи на лечение – от медика-
ментозни, отпускащи или стиму-
лиращи биологичната обратна 
връзка до акупунктурата и игло-
терапията. Ако главоболието се 
превърне в хронично (повече от 
14 дни в месеца), лекарят може 
да ви препоръча болкопотиска-
щи антидепресанти.

НЕВРАЛГИЯ НА 
NERVUS TRIGEMINUS
Ø  Как се усеща болката
Често пъти едностранно на 
лицето (не само в челото) вне-
запно поразяваща, силно горя-
ща, стрелкаща – като удар от 
гръмотевица. Пристъпите про-
дължават от няколко секунди 
до две минути, но могат да 
изникват до сто пъти на ден.

Ø Какво я предизвиква
Болките тръгват от единия 
лицев нерв (trigeminus), който 
по този начин «съобщава» на 
мозъка за собственото си функ-
ционално смущение. Подобно 
смущение може да бъде пре-
дизвикано между другото от 
заболяване (напр. инфекция, 
диабет), отравяне или злополу-
ка. Ако нервът реагира по този 
чувствителен начин, е доста-
тъчно минимално усилие, за да 
се провокира болката – дъвче-
не, говорене, плакнене на зъби 
или мазане на лицето с крем.

Ø  Как можете сами да  
си помогнете

Тъй като атаките се появяват 
изневиделица и изчезват също 
толкова бързо, обикновените 
болкоуспокояващи средства не 
могат да помогнат. Единствено 
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дователите съветват, спал-
ното помещение по възмож-
ност да бъде държано студе-
но. Самолечението не е препо-
ръчително, тъй като ефектив-
но действащите медикаменти 
могат да бъдат изписани само 
по рецепта и дозирането им 
трябва да бъде индивидуално 
титрирано.

Ø  Как може да ви  
помогне лекар

За да се успокои силната 
болка, могат да бъдат прила-
гани инхалации с кислород-
на маска, или въвеждането 
на местно действащо упойва-
що вещество в носната кухи-
на. Изписваното по лекарско 
предписание активно вещество 
суматриптан при нужда паци-

КЛАСТЪРНО
ГЛАВОБОЛИЕ

Ø Как се усеща болката
Изключително силна до нетърпи-
ма, въртяща, стрелкаща. Появява 
се до осем пъти дневно, частич-
но в очните ябълки, челото или 
слепоочията, често съпроводе-
на от сълзящи очи. Пристъпите 
зачестяват в определени фази, 
преди всичко в ранна пролет или 
през есента. Една атака може да 
продължи от 15 минути до три 
часа. Пристъпите на този тип 
главоболие са общо взето рядко 
срещани.

Ø Какво я предизвиква
Причините все още не са 
напълно изяснени. Известните 
засега отключващи фактори са 
алкохолът и стресът.

Ø  Как можете сами да  
си помогнете

С помощта на старателно воден 
дневник можете да установи-
те индивидуалните си отключ-
ващи фактори. Едно изслед-
ване на Лондонската клиника 
по главоболие дава доказател-
ства за това, че също високи-
те температури (сауна, горещи 
вани, презатоплени помеще-
ния) могат да доведат до прис-
тъпи. Тъй като кризите започ-
ват често пъти нощем, изсле-

превантивна терапия може да 
ви бъде назначена от лекаря.

Ø  Как може да ви  
помогне лекар

Активните съставки, които 
действат срещу епилепсията 
(напр. карбамазепин), могат да 
потиснат проявите на неврал-
гия и успоредно с това да спрат 
сигналите за дразнене в нерв-
ните клетки. Също комбинаци-
ята от местна упойка и акупунк-
тура показва добри резултати. 
Последна възможност при екс-
тремни случаи е оперативна-
та намеса, при която свръхчув-
ствителният нерв бива успокоен.

МИГРЕНА
Ø  Как се усеща болката
Блъскаща, пулсираща, най-често 
локализирана в едната част на 
главата. Пристъпите могат да 
траят от четири часа до три дни 
и като правило са съпроводени 
от гадене, свето- и шумочувстви-
телност, често пъти се наблю-
дават също смущения в зрение-
то. Някои пациенти в часа преди 
пристъпа получават предупре-
дителни сигнали под формата 
на ослепителна ярка светлина 
или вкусови и слухови смущения. 
Честотата на мигренозните атаки 
варира: някои хора имат по една-
две годишно, а други по една –
две на седмица.

Ø  Какво я предизвиква
Т.нар. тригери (отключващи 
механизми) не са причината за 
мигрена, но могат да доведат 
до пристъп. Най-често до миг-
ренозна атака довежда съвпа-
дението от няколко фактори, 
между които са:
ü  Хормонални колебания.
ü  Стрес, психически натовар-

вания.

ü  Следстресово състояние на 
отпускане.

ü  Нарушение на ритъма сън-
бодърстване.

ü  Алкохол, никотин.
ü  В редки случаи непоноси-

мост към някои хранителни 
средства.

Ø  Как можете сами  
да си помогнете

Водете дневник за дейностите 
и храненето си, за да може-
те да откриете своя «тригер». 
Според изследванията спортът 
и постоянният дневен режим 
(също и през уикенда) могат да 
окажат ефективно превантив-
но действие. Приемът на маг-
незий (по 300 мг дневно) евен-
туално също би могъл да помог-
не. Специалистите съветват и за 
регулярни фази на отпускане с 
йога, автогенен тренинг или при-
ятна музика. При лека мигрена 
лекарите препоръчват бързо да 
приемете 1000 мг ацетилсали-
цилова киселина, 400 мг ибупро-
фен или 1000 мг парацетамол 
– евентуално комбинирани в 
едно средство, което да потисне 
пристъпа. Билковият екстракт 
от овчарка (лопуш, Pelasites) се 
препоръчва от Европейското 
неврологично професионал-
но дружество като превантив-
но средство срещу мигрена. Ако 
имате чести мигренозни пристъ-
пи, задължително трябва да оти-
дете на лекар.

Ø  Как може да ви  
помогне лекар

На около 70% от всички паци-
енти със силни пристъпи може 
да бъде помогнато с предпис-
вания по рецепта триптан. 
Добро превантивно действие 
имат бета-блокерите и антие-
пилептичната активна състав-
ка топирамат. 
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може да стане шуплест. Ако 
при това той не бъде снаб-
дяван с достатъчно храни-
телни вещества, много скоро 
естественото натоварване 
ще се превърне в претовар-
ване: ще възниктне „стресова 
ситуация” в ставата, после-
дици от която са деформаци-
ята на хрущяла и болките. В 
зенита на живота си повече-
то хора се сблъскват с този 
проблем. Поради застарява-
не на населението в разви-
тите страни количеството на 
засегнатите все повече нарас- 

НОВА СМАЗКА    ЗА СТАВИТЕ

Артрозата е масово забо-
ляване от дегенерати-
вен характер, при което с 
напредване на възрастта 
ставният хрущял все повече 
се унищожава. Защото колко-
то повече остаряваме, толко-
ва по-дълго ставният ни хру-
щял е изложен на механич-
ни натоварвания и пропуски в 
обезпечаването с необходи-
мите хранителни вещества.  
И, когато обмяната на вещес-
твата започне да се забавя 
(а това става още след 20-та 
ни година!), ставният хрущял 

ГЛЮКОЗАМИН
регенерира 
всяка става

Многобройни клинични изследвания са 
показали, че глюкозаминът помага да се 
намалят отоците на ставите и улеснява  
безболезненото движение. 
Стимулира обновяването на ставния  
хрущял, повлиявайки по-доброто  
функциониране на ставите,  
има обезболяващ  
и противовъзпалителен ефект. 
Но не очаквайте чудото веднага!
Терапията е продължителна, тъй като  
възстановяването на хрущяла изисква 
време, така както е изисквало време  
и неговото унищожаване...

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка

Няколко съвета 
при инцидентно главоболие

На всеки се случва да го заболи главата от време на време 
– било от напрежение, било от качване на температура 
при грип, било от схващане на врата. Промяната на вре-
мето, стресът или гладът също могат да предизвикат гла-
воболие. Не е необходимо веднага да посягате към хапче-
тата, има и други начини да ви «просветне пред очите». 
Ето някои от тях:
Ø  Разходките на чист въздух, упражненията или спортът 

могат да успокоят болката и подобрят оросяването на 
мозъка. 

Ø  Отпускането чрез медитация, автогенен тренинг, упраж-
нения, приятна музика, топла вана и др. могат да отне-
мат от напрежението.

Ø  Затоплянето и масажът на врата могат да помогнат, ако 
болката се дължи на схващане или шипове.

Ø  При леко главоболие често пъти пома-
гат и натривки на челото и слепоо-
чията с ментово масло.

Ø  Обливанията на краката със 
студена вода отдолу нагоре и 
обратното оказват живител-
но действие върху съдовете 
и мозъка. 

Ø  Чаша кафе с парче лимон 
също може да премахне болка-
та в главата ви.

ентът може и сам да си поста-
ви като подкожна инжекция.

ГЛАВОБОЛИЕ
ОТ МЕДИКАМЕНТИ

Ø Как се усеща болката
Притъпен натиск от двете или 
едната страна на главата. Най-
често източникът на болка се 
активизира със ставането от 
сън и продължава през целия 
ден. Болката може да се появя-
ва многократно през седмицата 
до всекидневно. 

Ø Какво я предизвиква
Болкоуспокояващите и проти-
вомигренозни средства могат 
също от своя страна да предиз-
викат болка, ако се употребя-
ват неконтролирано или твър-
де често. Възниква своего рода 
зависимост от болкоуспокоява-
щи средства – този ефект се 
наблюдава при всички известни 
активни съставки, но особено 
при комбинираните препарати, 
които, освен предизвиквано-
то главоболие, оказват вред-
ни странични ефекти върху 
черния дроб и бъбреците.

Ø  Как можете сами 
да си помогнете

Превантивно трябва 
строго да се придър-
жате към дозировка-
та, посочена в лис-

товката на закупуваното сво-
бодно в аптеката болкоуспоко-
яващо средство, или да се при-
държате към лекарските пред-
писания на изписаните ви по 
рецепта медикаменти. По прин-
цип спазвайте следното прави-
ло: средства срещу главоболие 
– по или без рецепта – тряб-
ва да приемате не повече от 
10 дни в месеца, само в рамки-
те на три последователни дни и 
максимум три месеца. Към ком-
бинирани препарати посягайте 
единствено при остри кризи и 
само, ако са препоръчани от 
лекуващия ви лекар.

Ø  Как може да ви  
помогне лекар

При подобна болестна кар-
тина се провежда контроли-
рано извличане на болкоус-

покояващите сред-
ства от организма. 
Детоксикацията трае 
средно от 10 до 14 

дни. Едва след 
това може да се 
започне целена-
сочена терапия 
срещу конкрет-
ния тип главо-

болие.

 

Много хора го научават с възрастта: при ставане 
сутрин ставите им са вдървени и всяко движение 
се превръща в изпитание. Диагнозата „артроза” 
не означава задължително, че трябва да се при-
мирите с болките и намаляващата подвижност. 
Субстанции като глюкозамин и хондроитин могат 
да поддържат способността за движение и нор-
малния ви ритъм на живот. 
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НОВА СМАЗКА    ЗА СТАВИТЕ Д-р Тайс
Ревматик

Приложението
на крема няколко
пъти дневно води
до облекчаване
на болките в ставите
и мускулите.

• При мускулни
и ставни болки –
контузии, разтеже-
ния и навяхвания

• При ревматизъм,
спондилартроза,
радикулит и
невралгии

• За лечебен масаж

крем
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тва: повече от 90% от хора-
та над 70-годишна възраст 
имат регулярни ставни оплак-
вания. Диагнозата „артроза” 
обаче вече не означава обре-
ченост на постоянни болки и 
прогресираща неподвижност. 
Посредством субстанции 
като глюкозамин и хондро-
итин двигателните възмож-
ности и мобилността могат 
да бъдат възвърнати и съхра-
нени за години напред.
Тези две субстанции са гра-
дивни вещества за всички 
хрущяли, сухожилия, връз-
ки и костни структури в тяло-
то. Те играят важна роля при 
възстановяването на увреде-
ния хрущял в ставите и гръб-
начния стълб. С колкото по-
голямо количество разполага 
организмът, толкова повече 
хрущялна маса може да бъде 
произведена. Обикновено в 
тялото се образува доста-
тъчно глюкозамин и хондро-
итин, за да могат ставите да 
бъдат поддържани във функ-
ционална активност. С въз-
растта обаче производството 
им намалява и в резултат на 
това ставите „изсъхват”: хру-
щялната маса бива по-лошо 
хранена и не се изгражда 
равномерно. Този дефицит 
трудно може да бъде запъл-
нен само от храненето, тъй 
като глюкозамин има само в 
черупковите морски животни, 
хрущяла на акулата и месото 
на някои видове миди, а хон-
дроитинът се съдържа един-
ствено в говеждите хрущя-

ли и сухожилия. Ако иска-
те да предотвратите оплаква-
нията и прогресивната загу-
ба на ставно вещество, тряб-
ва да се насочите към препа-
ратите с глюкозамин и хон-
дроитин (напр. под форма-
та на капсули или таблети) от 
аптеката. 
Глюкозаминът също така е 
идеално средство за под-
държане на терапията срещу 
болки в ставите. Установено е,  

дащ например от недостиг на 
цинк и магнезий, да се при-
лага лечение, насочено един-
ствено към неутрализиране 
на дължащите се на този факт 
симптоми, без при това да 
се компенсира самият недос-
тиг? Също толкова нелогич-
но е да се овладяват ставните 
проблеми, без при това да се 
доставят на ставата абсолют-
но необходимите й хрущялни 
градивни вещества.
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че своевременното даване на 
хрущялни градивни вещества 
в терапевтични дози може да 
спре развитието на артроза-
та, при това този тип лече-
ние действа не върху симп-
томите, а върху причините-
ля. При  него освен това не се 
наблюдават никакви странич-
ни действия. Облекчаването 
на болестните симптоми в 
много случаи, разбира се, е 
наложителна мярка, но освен 
риска от развиване на зави-
симост, се оказва, че някои 
болкоуспокояващи и „не- 
стероидни” противовъзпали-
телни средства отнемат от 
организма важни хранител-

4 начина да избегнете артрозата
ü  Избягвайте наднорменото тегло: Всеки килограм в повече натоварва ставите и ускорява 

унищожаването на ставния хрущял.
ü  Хранете се здравословно: По този начин ставите ще бъдат обезпечени в достатъчно 

количество с хранителни вещества, а и ще предотвратите наднорменото тегло.
ü  Движете се регулярно: При колоездене, джогинг или спортно ходене хрущялът ще бъде 

по-добре обезпечен с хранителни вещества. Чрез движението се образува и повече став-
на „смазка” – синовиална течност. 

ü  Избягвайте влагата и студа: Тогава ставите биват лошо кръвоснабдени.

ни вещества: те намаляват 
нивото на фосфата и желя-
зото, като по този начин пре-
чат на активността на вита-
мин С и фолиевата киселина. 
В крайна сметка се оказва, 
че приемът на подобни меди-
каменти често пъти ускоря-
ва допълнително износване-
то на хрущяла.
Тази безвредна алтернати-
ва на традиционните форми 
на симптоматична терапия 
доказуемо стимулира актив-
ното изграждане на хрущял-
но вещество от организма. Та 
нали става дума именно за 
това: на ставата да се дос-
тавят липсващите й веще-
ства, за да се покрие дефи-
цитът, който е в основата на 
болестните симптоми. Не е 
ли абсурдно, при човек, стра-
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Dr.Theiss  M U L T I V I T A M O L
l Предпазва организма от недостиг на витамини
l Стимулира защитните сили 
l Подобрява растежа

КОГА ДА ЗАВЕДЕМ ДЕТЕТО СИ НА ОЧЕН ЛЕКАР? 

Едва ли не всяко трето дете в детската гради-
на има дефект в зрението, в 60% от случаите 
обаче той бива твърде късно забелязван! При 
това очите са един от най-важните ни органи 
за осезание! «Децата могат само в бебешка 
възраст да компенсират от минус 3,0 до плюс 
4,0 диоптъра», - казва проф. Ана Цубков-
Иванчев, очен лекар от Франкфурт. А при 
ненавременно лечение на дефекта може да 
се стигне до трайна рефрактерна аномалия.
Кога едно дете трябва да бъде заведено 
на очен преглед?
При слабо помътняване на роговицата, 
треперене на очите (нистагъм), при голе-
ми, светочувствителни очи, фотопсия, при 
сиво-белезникави зеници (пупили) и учес-
тено примигване. Също така при повишен 
риск от кривогледство, аметропия (анома-
лия на рефракцията, при която има несъ-
ответствие между дължината на оптическа-
та ос и силата на пречупващия апарат на 
окото) и / или наследствени очни заболя-
вания (при наличието на такива трябва да 

бъде заведено на очен лекар още в 
първата година от живота си).
Основно правило: До края на втората 
година на детето трябва задължително 
да се консултирате с детски очен лекар – 
в противен случай поправим дефект може 
да стане непоправим поради твърде късно 
диагностициране.
Малките деца с кривогледство трябва да 
носят очила, понякога тип „пират” - с едно 
затъмнено стъкло, с изключение на случаите, 
в които кривят ту лявото, ту дясното си око.
Зрителната слабост при децата трябва вед-
нага да бъде овладяна. Основанието: 
Зрението се научава от непрекъсна-
ти упражнения – от първата секун-
да живот. Ако в ретината на двете 
очи не изниква ясна картина, 
мозъкът също не развива зрител-
на острота (визус) и добро три-
измерно зрение. Пропуснатото 
може да бъде наваксано само до 
училищна възраст.

Медиците алармират: всяко трето дете има проблем със 
зрението, който често пъти бива твърде късно диагности-
циран. За какво трябва да внимават родителите.
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А Анатомия
Всеки възрастен има 28 зъби: 8 
резци, 4 кучешки и 16 кътници. 
Към тях евентуално могат да бъдат 
прибавени 4 мъдреци. Зъбът раз-
полага с мека част, в която се 
намират неговите нерви и кръво-
носни съдове. Тя се нарича зъбна 
сърцевина или пулпа (1). На раз-
говорен език най-често се опреде-
ля като „нерв”. Пулпата се стесня-
ва до върха на корените към т.нар. 
коренов канал, който прави въз-
можно преминаването на нервите 
и кръвоносните съдове до самия 
край на корените.
Зъбната сърцевина е обградена от 
дентин (2). Той образува основна-
та маса на зъба, твърд е, но елас-
тичен, и може да се възпроизвеж-
да през целия живот на човека.
Външният слой на зъбната корона 
е белият емайл (3), т.нар. глеч на 
зъба. Тъй като той непрекъснато 
трябва да издържа на силни нато-
варвания, се състои от най-твър-
дата субстанция, която се про-
извежда в човешкото тяло: апа-
титни кристали (апатитът е по-
твърд дори от стоманата!). Но: 
ако веднъж емайлът бъде увре-
ден, той не може с нищо да бъде 
заместен.
Венецът (4), наричан още гинги-
ва, обгражда зъбната шийка като 
яка и се свързва с горната част на 
зъба. Здравият венец е твърд и 
има бледо розов цвят. Между зъба 
и венеца се намира тясна (0,5 до 

2 мм) дълбока бразда със свър-
зваща субстанция - „сулкусът” 
(5). Зъбният корен (6) е разполо-
жен вътре в челюстната кост. Един 
зъб може да има един, два, три 
или повече корени.

Б Бактерии
Над 300 вида различни бактерии 
могат да бъдат открити в устната 
ни кухина, много от които полез-
ни. Други вредят: Кариесната 
бактерия Streptococcus mutans, 
съдържаща се в зъбната плака, 
се храни със захар и съдържа-
щи енергия храни. Тя произвеж-
да киселини, които атакуват зъб-
ния емайл, предизвикват загуба 
на минерално вещество в него 
и довеждат до появата на кари-
ес. С помощта на лепкави слад-
ки субстанции вредната бактерия 
може да създава колонии върху 
гладката неувредена повърхност 
на зъба.

Бебета
Устната кухина на бебетата също 
трябва да се мие: Още с показва-
нето на първото зъбче плаката 
трябва да се отстранява с дет-
ска четка за зъби. От двегодиш-
на възраст детето трябва под кон-
трол да се научи само да мие по 
два пъти на ден зъбите си - най-
добре със съдържаща флуорид 
детска паста за зъби.

Биберонов кариес
Мляко, чай или ябълков сок в 
шишето с биберон, от което дете-
то от време на време отпива... Там 
обаче бързо започват да се разви-
ват бактерии, които проникват в 
устната кухина и се натрупват по 
зъбната плака. Детето наистина 
се нуждае от много течности, но 
соковете или млякото е по-добре 
да му давате да изпива веднага, 
а шишето за разходка или меж-
динно пиене пълнете само с 
вода или неподсладени чайове. 
Бебетата бързо се приспособяват 
към различния вкус.

Болести
Болестите по зъбите и в устна-
та кухина не бива да се подце-
няват. Възпалителните процеси, 
дисфункциите и кариесите тряб-
ва да бъдат лекувани навреме  

ЗЪБИТЕ ОТ А ДО Я (част 1)

и посещението на стоматологич-
ния кабинет не бива да се отла-
га. Един инфектиран и нелеку-
ван своевременно зъб може да 
разпространи инфекцията по кръ-
вен път до други части на тяло-
то и да предизвика редица забо-
лявания – от мигренозни, ушни 
и гърлени оплаквания до ревма-
тични и сърдечносъдови смуще-
ния, депресии, алергии, дори до 
възпаление на половите жлези. 
Неврологът, проф. Армин Грау 
от Хайделбергския университет, 
например, направил наскоро изне-
надващото откритие, че бронхитът 
и възпалението на венците пови-
шават риска от инсулт!

Макар и често подценявани, здравите зъби са от огромно значение за нашия организъм. 
Проблемите, свързани с тях, могат да рефлектират по цялото тяло, създавайки смуще-
ния, които е трудно да бъдат пренебрегвани – от мигренозни, гърлени и ушни до ревма-
тични и сърдечно-съдови, депресии, алергии, дори възпаления на половите жлези! В два 
последователни броя на списание АПТЕКА ще се опитаме да ви запознаем най-общо със 
стоматологичната терминология и проблематика, както и да ви дадем някои съвети относ-
но поддръжката, профилактиката и лечението на вашите зъби.

Бременност
При бременност трябва да се 
обръща особено внимание на 
здравите зъби: Рискът от възпа-
ление на венците (гингивит) тога-
ва значително нараства. Причина 
за това е промяната в хормонал-
ната картина на женския органи-
зъм: Поради повишената концен-
трация на прогестерон кръвонос-
ните съдове във венците и уст-
ната лигавица се разширяват, а в 
пропускливите поради тази при-
чина тъкани попадат отрови, про-
изведени от бактериите в плаката. 
Затова дори незначителна плака 
около зъбите може да доведе до 

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинация

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина
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Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването  

и развитието на зъбната плака, неутрализира киселините;

•  Патогенетично лечение – повлиява цитотоксичното  
и възпалителното действие на зъбната плака върху венците, 
стабилизира съдовата стена, укрепва колагена на гингивата;

•  Симптоматично лечение – премахва отоците по  
венците, спира кървенето, възстановява цвета  
и консистенцията на венечната тъкан.

възпаления. Необходима е бди-
телност по отношение на аларми-
ращите сигнали: зачервени или 
подути венци, кървене и лош дъх 
от устата. Допълнителният прием 
на калцай и витамини (А, С, Е, D) 
ще предотврати недостига на тези 
необходими за зъбите елементи.

В Взаимодействия
Медицината и стоматологията си 
сътрудничат все по-тясно, тъй като 
заболяванията на зъбите и уст-
ната кухина често пъти са свър-
зани със заболявания на други 
части от тялото. Към подобни 
взаимодействия се отнасят напри-
мер стягащото главоболие и тини-
тусът: пациентите, страдащи от 
тях трябва да се консултират не 
само с невролог, но и със стомато-
лог, тъй като причината за оплак-
ванията може да се окаже непра-
вилна постановка или пренапря-
гане на челюстта. Пародонтозата 
също може да бъде свързана с 
редица тежки заболявания (вж. 
„Пародонтоза”).

Воден душ
Отстраняването на хранителните 
остатъци със силна водна струя се 
осъществява посредством специа-
лен уред (воден иригатор). Водният 
душ обаче не премахва втвърде-
ната бактериална плака, ето защо 
той не може да замести четка-

та и пастата за зъби. Помага за 
сметка на това в отстраняването на 
остатъците и меките отлагания от 
трудно достъпните места в между-
зъбните пространства. Можете без  
никакви опасения да го използ-
вате на пълна пара, но струята 
винаги трябва да е насочена хори-
зонтално на междузъбните прос-
транства, за да може успешно да 
отстрани отложените хранителни 
частици от т-нар. венечни джобо-
ве. Препоръчва се използването му 
вечер преди последното измиване 
на зъбите, за да не бъде отмит и 
флуоридът от пастата за зъби.

Г Гингивит
Възпалението на венеца (гинги-
вата) се предизвиква от бактерии-
те, намиращи се в граничната зона 
между зъба и венеца. Гингивитът 
се характеризира със силно зачер-
вяване и кървене на венеца при 
натиск. 

Грижа за зъбите  
По възможност използвайте флу-
оридни пасти за зъби с ниско 
съдържание на абразивни части-
ци. Добре е те да съдържат и про-
тивобактериални съставки като 
хлорхексидин, амин- и цинфлуо-
ридни съединения. Избелващите 
пасти за зъби използавайте само 
от време на време: обикновено 
те съдържат киселини или твър-
де силни абразивни вещества, 
които при продължителна употре-
ба увреждат зъбния емайл.
Най-добри са четките за зъби 
с мек до средно твърд косъм 
(предотвратяват нараняването на 
венеца, издраскването или изтри-
ването на емайла) и евентуал-
но с чупещи се глави – така сти-
гат по-лесно до трудно достъп-
ните междузъбни пространства. 
По-добри са изкуствените  пред 
естествените косми, които са пред-
почитани от бактериите. Малката 
глава на четката позволява по-
голяма достъпност до вътрешна-
та част на зъбите и междузъбни-
те пространства. Четката за зъби 
трябва да се сменя на всеки 
два-три месеца и винаги след 
инфекциозно заболяване, за да не 
се допусне повторно заразяване 
от задържащите се във влажната 
среда микроби. 
Конците за зъби са подходящи 
за почистване на междузъбни-
те пространства преди или след 
измиване с четка. Има такива от 
естествена или изкуствена копри-
на. Естествените са по-подхадящи 
за тесни пространства и по-труд-
но нараняват венеца, ето защо 
са по-подходящи за начинаещи. 
Изкуствената нишка е малко по-
грапава и правилната употреба 
изисква повече упражнения – под-

ходяща е за по-широки простран-
ства. Използването им се препо-
ръчва веднъж на 1-2 дена.
Както при всяка друга дейност 
и при почистването на зъбите 
не бива да се стига до крайно-
сти. Твърде честото миене, пре-
калено усърдното търкане или 
силен натиск могат в крайна смет-
ка да доведат до неблагоприят-
ни резултати, дори до заболяване 
на зъбите – изтриване на емай-
ла и възникване на кариес или 
редовно разраняване на венци-
те и оголване на зъбните шийки, 
което е предпоставка за развити-
ето на пародонтит.

Д Дъвка  
Дъвката поддържа устната кухи-
на влажна, стимулира слюноот-
делянето и помага по този начин 
да се неутрализира негативния 
ефект от действието на киселини-
те върху зъбния емайл след хра-
нене. Успоредно с това почиства 
зъбите чрез механично полепване 
на хранителните остатъци по нея. 
Внимание: Само не съдържащи-
те захар дъвки са подходящи 
за устна хигиена. Още по-добре 
е, ако са обогатени допълнително 
с ксилитол или флуор. Дъвченето 
на дъвка обаче е добре да се огра-
ничи само до няколко минути, тъй 
като може да доведе до смущения 
в дъвкателния апарат или храно-
смилателната система.

Дъвчене  
Интензивното дъвчене на твър-
ди храни предпазва зъбите от 
образуването на кариес. Ако един 
орган не се използва, той закърня-
ва и изчезва. Употребата на все по-
преработена, смляна и кашеобраз-
на храна, по подобие на мускули-
те, които не се натоварват с доста-
тъчно движение, се отразява нега-
тивно на здравината и устойчивост-
та на зъбите. Както и мускулите, те 
трябва да бъдат редовно използ-
вани и тренирани – за раздробя-
ване и дъвчене на твърда храна, 
която освен това масажира венци-
те и подсилва здравината на зъби-
те. Това се отнася особено за деца-
та: освен кариесната профилакти-
ка, с даването на твърди храни ще 
им бъдат осигурени и условия за 
хармонично развитие на детския 
дъвкателен орган. 
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С ратания, мира, зелен чай, 
жълт кантарион, салвия и 
мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

Медицинска паста 
за всекидневна 

употреба с екстракти 
от 6 билки

Е Ерозия  
Унищожаването на емайла става 
посредством химико-физични 
процеси. Полезните иначе плодо-
ви сокове, например, могат да пре-
дизвикат ерозия, тъй като редов-
ният контакт с плодови киселини 
довежда до загуба на зъбна суб-
станция. Същото може да се случи 
и при често повръщане (при бре-
менност, стомашни смущения и 
др.) или връщане на стомашен сок 
в устата, който има силно киселин-
но съдържание. Ето защо плакне-
нето на устата след досег с кисели-
ни е задължително. Съдържащите 
флуорид средства за поддържане 
на зъбите и устната кухина нама-
ляват риска от ерозия. 

малтозата също са видове захар, 
които могат да доведат до кариес.

Зъбен камък  
Зъбната плака и зъбният камък са 
неразделно свързани. Зъбният 
камък не е нищо друго освен мине-
рализирана, втвърдена плака. А 
втвърдяването започва след 24 часа! 
Следователно този, който не остра-
нява своевременно плаката, рискува 
образуването на зъбен камък, който 
може да бъде отстранен единствено 
от стоматолог. Ако той също не бъде 
премахнат, натрупването му може да 
доведе до разширяване на между-
зъбните пространства.

Зъбна плака  
Плаката прествалява мек нано-
сен слой върху зъбната повърх-
ност, натрупващ се предимно в 
основата на зъбите, в междузъбни-
те пространства и по продължение 
на венечния ръб. Тя се състои от 
отлющени епителни клетки, остатъ-
ци от храна и др., но в по-голямата 
си част - от милиони микроскопични 
бактерии. Някои от тях са вредни, 
произвеждат киселини и могат да 
предизвикат кариес. Зъбната плака 
може да бъде напълно отстранена 
единствено посредством четка и 
паста за зъби.

И Избелване   
Съществуват различни козметич-
ни методи за премахване на зъб-
ното оцветяване и жълтеникав 
оттенък, включително и избелва-
щи пасти за зъби. Те обаче е по-
добре да се избягват, тъй като 
увреждат емайла, особено ако са 
на базата на киселини или абра-
зивни частици.

Имплантиране 
Важно при изкуствените зъбни коре-
ни, т.е. имплантите, е основно да 
бъде отстранена плаката от мяс-
тото на имплантирането при 
челюстната кост. Тъй като проник-
ването на бактериите може да пре-
дизвика възпаление, разхлабване и 
дори отхвърляне на импланта. За 
целта стоматологът обработва мяс-
тото с ултразвук или силна дезин-
фекцираща струя. Има 4 предим-
ства на имплантите: те са по-здрави 
от мостовете и се усещат като соб-
ствени зъби; не се налага изпилване 
на съседните зъби; челюстната кост 
се натоварва равномерно и не хлът-
ва навътре, а изграденият изкуствен 
зъб става оптически неразличим. 

К Кариес   
Основен причинител на кариеса 
е зъбната плака. Произвежданите 
киселини от съдържащите се в нея 
бактерии действат деструктивно на 
зъбната тъкан и венците. Те деми-
нерализират емайла, на поразено-
то място се образува първоначално 
кариесно петно, а по-късно – растя-
ща в широчина и дълбочина дупка. 
Системното и старателно отстра-
няване на плаката чрез всекиднев-

но миене на зъбите е едно от най-
важните условия за избягването 
на кариеса. Плакненето на зъбите 
след приемането на захар (основ-
на храна за бактериите) и плодо-
ви киселини (предизвикващи еро-
зия по зъбите) също може да нама-
ли риска от кариес.

Краниомандибуларна 
дисфункция 
Стискането на челюсти и скър-
цането със зъби първоначално 
е имало за функция предупреж-
дението и плашенето на врагове-
те. В днешно време действа като 
„отдушник” за стреса и се случва 
несъзнателно, най-често по време 
на нощния сън. Това прекомер-
но натоварване на зъбите може 
да доведе до болки, изтриване 
или дори разклащане на зъби-
те, мигрена, болки във врата и 
гърба, оплаквания при преглъ-
щане, обтягане на дъвкателна-

Ж Жабурене
Разтворите за плакнене и жабу-
рене със съдържание на активни 
съставки (флуорид, хлорхексидин, 
алуминиев лактат и др.) са разум-
но допълнение към всекидневна-
та устна хигиена. Те се грижат за 
екологичното равновесие в уст-
ната кухина. Съществуват специ-
ални видове – например за оголени 
зъбни шийки и чувствителни зъби. 
Добавките на аминфлуорид и цин-
флуорид предпазват от възпаление 
на венците (гингивит) и на пародон-
та (пародонтит). Освежителите за 
уста, напротив, не възпрепятстват 
образуването на зъбна плака, а 
се грижат единствено за вкусовото 
освежаване (внимавайте за съдър-
жание на алкохол).

З Захар   
Захарта е най-големият враг на 
зъбите! Всеки път, когато пое-
маме храна, съдържаща захар, 
нахранваме бактериите в пла-
ката и те започват бързо да про-
извеждат киселини. А колкото по-
често зъбите са атакувани от кисе-
лини, толкова по-бързо се раз-
валят. Помнете, че подсладените 
напитки съдържат до 100 г захар 
на литър, затова водата и непод-
сладеният чай са за предпочита-
не. Не яжте сладки неща между 
храненията, а ги приемайте под 
формата на десерт към основното 
ядене, след което почистете добре 
зъбите си. Внимание: „Лайт” не 
винаги означава без захар, а с 
намалено количество калории 
(което може да е и за сметка на 
мазнините). Освен това не забра-
вяйте, че глюкозата, фруктозата и 

та мускулатура, нарушения на 
съня, шум в ушите, болки или 
увреждане на челюстната става. 
Лечението става посредствам спе-
циална шина от изкуствена мате-
рия, която предпазва зъбите от 
изтриване, а дъвкателната мускула-
тура и челюстната става от напре-
жение и натоварване. Успоредно с 
това трябва да се вземат мерки за 
неутрализиране на стреса.

Кърмене
Майките, които кърмят бебета си, 
стимулират развитието на челюс-
тите и здравето на зъбите им. 
След появата на първото млечно 
зъбче (около шестия месец) майки-
те не бива непрекъснато да слагат 
децата си на гърдата или да ги оста-
вят да спят там, защото това може 
да доведе до кариес! Майчиното 
мляко съдържа около 7% млечна 
захар (лактоза), т.е. е с висок кари-
есогенен потенциал.
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ПЛУВАНЕ ИЛИ  
ДЖОГИНГ?

Хората в развитите общества са с все по-високи изис-
квания към външния вид и здравето си, а все по-обез-
движени, стресирани и атакувани от отрови. При това 
имунната, храносмилателната, нервната и сърдечно-
съдовата им система зависят до голяма степен от дви-
жението и умението да релаксират. Как може да стане 
това в забързаното ежедневие, което непрекъснато ги 
изкушава с нови придобивки, спестяващи им и мини-
малните двигателни усилия? Спортът в свободното 
време е едно от най-добрите решения на проблема. 
Според статистиката плуването и джогингът са двата 
любими спорта на европей-
ците. Ето на какво мнение 
са специалистите - от горе-
нето на калории до финан-
совите разходи.

Защо точно плуването  
и джогингът са най-популярни?
Нима не е по-добре човек да 
си избере за хоби някой по-
интересен спорт с игрови еле-
мент и не толкова монотонен 
ритъм като тенис, волейбол 
или футбол? Да, със сигур-
ност е така, но тенисът изис-
ква години тренировки, за да 
започне човек да се наслаж-
дава на играта, а и доста 
средства... Отборните игри 
предполагат членство в клуб и 

Екстрактът от женшен - доста-
вя големи количества енергия при 
понижена жизнена активност и 
способност за концентрация. Хра-
ната на пчелните царици Gellee 
Royal е изключително богата на 
множество биологично активни 
вещества. Екстрактът от черве-
но вино предпазва от сърдечно-
съдови заболявания, притежава 
мощно антиоксидантно и проти-
восъстаряващо действие.

С Gellee Royal, екстракт от женшен  
и екстракт от червено вино

БОДИ  ПАУЪР
Ø �Доставя енергия при физическо натоварване, 

умора, чувство за отпадналост и изтощение

съвсем друг тип организация, 
за да се стикова времето за 
тренировки. Елитарните голф, 
езда и ски освен високите раз-
ходи са сезонно лимитирани и 
най-често предполагат дълги 
пътувания до съответната 
спортна база. Докато плува-
нето и джогингът са спортове, 
които не изискват специална 
предварителна подготовка, не 
са свързани с големи разходи, 
сложна организация и могат 
да бъдат практикувани нався-
къде, веднага, индивидуално 
и икономично.

Предимствата на плуването
ü Горене на калории: До 350 
ккал за 30 минути (при тегло 
70 кг).
ü Натоварване на ставите: 
Много малко. Поради тази при-
чина плуването е особено под-
ходящо за хора с наднормено 
тегло или артроза. Това зави-
си, разбира се, и от техника-
та. При плуване в стил бруст, 
например, силният удар с кра-
ката навън може да доведе до 
неравномерно натоварване на 
колянната става.
ü Натоварване на костите: 
За съжаление, също малко, а 
костите се нуждаят от натовар-
ване за правилно изграждане 
на костно вещество и профи-
лактика на остеопорозата. 
ü Мускулатура: Плуването 
тренира цялата телесна мус-
кулатура и оформя по красив и 
хармоничен начин външния им 
контур. Благодарение на плът-
ността на водата гръбначният 
стълб не е толкова натоварен 
като при тичането.
ü Сърдечно-съдовата сис-
тема и обмяната на вещес-
твата: Плуването е перфек-
тен спорт за издръжливост 
за една обща тренировка на 
тялото. Водният натиск регу-
лира лимфната система и 
се грижи за извеждането на 
отпадните продукти от обмя-
ната и отровите от организма. 
Особено предимство за не- 
тренираните е, че във вода-
та човек не остава толкова 
лесно без дъх. Силният хидро-
статичен натиск (действа като 
масаж) стимулира обмяна-
та на кислорода и кръвоснаб-
дяването на отделните орга-
ни в организма. Пациентите 
със сърдечно-съдови смуще-
ния трябва да внимават, защо-
то може да се стигне до заба-

вяне на сърдечния пулс. Във 
водата човек достига граници-
те си на натоварване по-неза-
бележимо, а това крие опас-
ност от надценяване на въз-
можностите и подценяване на 
риска. Затова при сърдечно-
съдови проблеми е най-добре 
да се консултирате с лекува-
щия си лекар.
ü Въздух: Астматиците нами-
рат влажния въздух в повече-
то случаи за приятен. Но: хло-
рът, който в повечето басейни 
неутрализира болестотворни-
те причинители, дразни очите, 

При кой спорт се горят

Кой е по-добър 

Кой е по-добър

Кой е оптимален за

Кой е по-добър за 
сърдечно-съдовата

Кой е по-добрият

Къде е по-малък

Кой вид спорт

ü

ü

ü
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насочат към спортното ходе-
не или разходките като по-лека 
алтернатива.
ü Мускулатура: Тичането тре-
нира частично телесната мус-
кулатура. Натоварват се преди 
всичко краката и мускулите в 
долната част на гърба.
ü Сърдечно-съдовата сис-
тема и обмяната на вещес-
твата: Измежду всички спор-
тове тичането е най-ефектив-
но действащата тренировка 
за сърдечно-съдовата систе-
ма. Пулсът в спокойно със-
тояние на трениран възрас-
тен човек намалява с около 
20 удара на минута. За 1 годи-
на това означава 10 мили-
она удара по-малко за сър-
цето му! Периферните кръ-
воносни съдове се увели-
чават и транспортът на кис-
лород се повишава. Целият 
мускулен апарат се подсил-
ва. Количеството кръв се уве-
личава, а повече кръв озна-
чава по-добро кръвоснабдя-
ване. Движението стимули-
ра обмяната на веществата и 
калориите изгарят по-бързо. 
След това настъпва и т.нар. 
„постизгаряща фаза” – часо-
ве след тичането калорийни-
ят разход продължава да е 
повишен. Начинаещите могат 
да започнат със спортно ходе-
не и постепенно да увелича-
ват темпото. И при двата вида 
спорт съществува възмож-
ност, натоварването да бъде 
бавно повишавано. Добре е, 
нетренираните да не забравят 
това и да не си поставят нере-
алистични цели, ако искат да 
нямат проблеми при адапта-
цията на организма към нато-
варването. За разлика от плу-
ването, при джогинга тялото 
подава недвусмислени сигна-
ли, че пределът е достигнат 

ДЕТРИКАЛ
за здрави кости  
и продължителна 
активност

Предвидливи днес, здрави и активни утре

Препаратът 
се препоръчва  

като хранителна 
добавка за  

профилактика  
на остеопорозата.

Съдържа: 
калций –  за правилна минерализация, плътни и 

издръжливи кости. 
витамин D3 –  за оптимално усвояване на калция 

и свързването му в костите.
калиев цитрат –  за намаляване отделянето  

на калций.

кожата и дихателните пътища. 
Изследванията относно влия-
нието на тренировките върху 
астмата и алергиите при засег-
нати пациенти, често пъти 
посещаващи басейни, показ-
ват променливи резултати.
ü Риск от нараняване: Нисък, 
в зависимост от стила на плу-
ване евентуално претоварва-
не на раменната и колянна-
та става, но като цяло водата 
щади ставите.
ü Разходи за екип: Бански 
костюм и шапка за плуване от 
30 до 100 лв.
ü Разходи за тренировки: От 
5 до 10 лв за вход на басейна.

Предимствата на джогинга
ü Горене на калории: До 400 
ккал за 30 минути (при тегло 
70 кг).
ü Натоварване на ставите: 
При здрави стави тренировки-
те не създават никакъв про-
блем. Но: поради относител-
но високото ударно натовар-
ване при голямо наднормено 
тегло или артроза   практику-
ването на този спорт не се пре-
поръчва.
ü Натоварване на костите: 
Интензивно. Костите се нужда-
ят от регулярно натоварване, 
за да се поддържа плътност-
та им. Тичането е много под-
ходящ за целта спорт, осигуря-
ващ добри условия за изграж-
дане на костна маса и провеж-
дане на остеопорозна профи-
лактика. Тези, за които е про-
тивопоказан, е добре да се 

– силно затрудненото диша-
не и режещата болка в дала-
ка е трудно да бъдат прене-
брегвани. 
ü Въздух: Високата често-
та на дишане и ускореният 
сърдечен пулс интензивно 
помпат кислород и насищат с 
него цялото тяло, включител-
но мозъка. Когато се практи-
кува в градски условия обаче, 
съществува риск от дълбоко 
вдишване на отрови в широ-
ко отворените дробове - тича-
нето по натоварени улици ще 
насити организма ви с повече 
изгорели газове отколкото кис-
лород. Затова избирайте под-
ходящи места за тренировки 
– крайградски или ненатова-
рени зони, паркове, по-висо-
ки или открити участъци, къде-
то смогът не е толкова концен-
триран.
ü Риск от нараняване: При 
джогинга рискът от претовар-
ване и спортни травми е висок. 
Особено застрашени са коля-
ното, ахилесовото сухожи-
лие и тазобедрената става. 
Съществува опасност от мус-
кулни разтяжения и изкълчва-
ния. За да се намалят риско-
вете, трябва да се обърне осо-

бено внимание при избора на 
подходящи обувки – те трябва 
да бъдат съобразени с телес-
ното тегло, стилът, темпото и 
честотата на тичане, както и с 
евентуалните оплаквания или 
физиологични особености на 
стъпалото.
ü Разходи за екип: Маратонки 
за тичане –150-250 лв.; екип 
– 200-300 лв. Поради интен-
зивното потене при тичане на 
открито се препоръчва закупу-
ването на специален спортен 
екип от хигроскопични материи 
(напр. микрофибър), отдава-
щи влагата навън, но задържа-
щи топлината на тялото (вклю-
чително бельо). В противен 
случай след преустановяване 
на тренировките съществува 
риск от простуда. Ако практи-
кувате спорта и през по-студе-
ните месеци на годината, ще 
имате нужда също от качес- 
твени полари – 150- 300 лв.
ü Разходи за тренировки: От 
3 до 5 лева за вход във фитнес 
зала; евентуално за бензин, 
ако решите да тичате извън 
пределите на града. Ако обаче 
се намирате близо до парк – 
не са ви необходими никакви 
средства.

повече калории?

за ставите?

за костите?

мускулатурата? 

система и обмяната
на веществата?

снабдител на кислород?

рискът от нараняване?

е по-скъп?

ü

ü
ü

ü

ü




