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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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щи средства, химикали. Могат 
да възникнат и като алергич-
на реакция на кожата към коз-
метика, текстилни бои, метали, 
каучук, медикаменти. Хората, 
които имат опит с това забо-
ляване, знаят, че екземите са 
неприятни за гледане, но не са 
заразни!
Това помага: Чрез въпроси и 
тестове кожният лекар може да 
установи причинителя на забо-

  9. ЕКЗЕМИ 
Понякога възникват по кожа-
та като отделни петна, но се 
случва да се разпространят и 
навсякъде по тялото – тогава 
изглеждат като отблъскваща 
заразна болест, която тряб-
ва да се скрие... Навременното 
отиване при дерматолог може 
да спести не само неудобство-
то от погледите на околните, 
но и влошавнането на състо-
янието. Важно е да откирие-
те навреме причинителя, за да 
го отстраните или му въздей-
ствате адекватно.

�5%
страдат от различни 

видове екземи.

Осезаеми симптоми: Най-
често локализирани възпалени 
участъци по кожата, които се 
характеризират със зачервява-
не, сърбеж, мокрещи мехурче-
та или лющене на кожата. Могат 
да обхванат също значителни 
части от тялото.
На какво се дължат: Екземите 
възникват, когато покривни-
ят слой на кожата (епидерми-
сът) непрекъснато е подло-
жен на дразнене или уврежда-
не: например, от твърде чес-
тия контакт със сапун, почиства-

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 търсят 
лекарска помощ. Ако можеха да потиснат срама и да 
говорят открито за проблемите си, много скоро щяха 
да разберат, че не принадлежат към някакво изоли-
рано малцинство, че за техните оплаквания има лек 
и съвсем безсмислено са изпитвали  физическо и 
психическо неудобство години наред.

БОЛЕСТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ГОВОРИ: 

Екземи, невродермит,
псориазис, кожни гъбички

ляването – това е важно, за 
да може да бъде проведено 
ефективно лечение. Ако екзе-
мата е провокирана от алергич-
на реакция, алергенът трябва 
да бъде установен и по възмож-
ност досегът с него прекратен. 
Охлаждащите мазила и лоси-

они помагат срещу сърбежа, а 
посредством подходящи проти-
воалергични препарати (анти-
хистамини, кортикостероиди) 
екземите постепенно завехват 
и отшумяват.
Какво става при премълча-
ване: Колкото по-дълго една 
екзема бива нелекувана, тол-
кова по-трудно става нейно-
то лечение. Кожата се удебе-
лява, започва все по-силно да 
сърби и да се лющи, изсъхва и 
се нацепва, осигурявайки дос-
тъп на микробите и подходяща 
среда за развитие на бактери-
ални инфекции.

  10. НЕВРОДЕРМИТ
Сред специалистите се е нало-
жило името „ атопичен дерма-
тит”, което обяснява и род-
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Nachtkerzen балсам 
на д-р Тайс
Базисна грижа с масло от 
Oenothera biennis

Nachtkerzen интензивен
крем на д-р Тайс
Специална грижа с 22% 
Oenothera biennis

Nachtkerzen душ-гел
на д-р Тайс
За почистване и овлажняване 
на сухата кожа

Не съдържа парфюм
и оцветители

За повече информация:
www.naturwaren-theiss.de
www.naturprodukt.bg 

Серията Нахткерцен съдържа жизненоважни аминоки-
селини, извлечени от семената на Oenothera biennis. 
Добавени са и ценнитe масла от жожоба, авокадо и азу-
лен, които също предпазват кожата от изсушаване.

Кожата на детето ви е суха и чувствителна?
Страда от невродермит?

Дерматологично тествани

На какво се дължи: Невродер-
митът е свързан с наследстве- 
ното предразположение към 
някои алергични състояния. Той 
може да се прояви още в кърма-
ческа възраст, като с напредва-
не на възрастта симптоматика-
та на заболяването се проме-
ня. До влошаване на състояни-
ето може да доведе досегът с 
дразнители (напр. резки темпе-
ратурни разлики) или дразнещи 
вещества (вода, сапун, разреди-
тели, химикали, хлорирана вода, 
пот), допълнителното изсъхване 
на кожата, както и някои нару-
шения в обмяната на веще-
ствата (напр. недостиг на фоли-
ева киселина, цинк, ненаситени 
мастни киселини). Стресът също 
може да отключи невродермит-
на криза. Алергии от различен 
вид (контактни, хранителни или 
дихателни) се наблюдават по-
често при засегнатите от забо-
ляването в сравнение с неболе-

дуващите хора. Затова е разум-
но да се консултирате с алерго-
лог, кои алергени биха могли да 
влошат състоянието ви. 
Това помага: Сърбежът може 
да бъде успокоен посредством 
мазила с охлаждащ ефект, 
подобно е действието и на 
микстурите с цинк, към които 
се добавят дъбилни вещества, 
намаляващи сърбежа и болката 
и стимулиращи оздравителни-
те процеси. Показани са също 
студените компреси, хладките 
вани или душове със съдържа-
щи етерични масла душ гело-
ве с добавка на полидоканол. 
Антихистаминовите препара-
ти ефективно потискат невро-
дермитните симптоми, но имат 

стовото му с други заболява-
ния (15 до 30% от страдащи-
те от заболяването допълни-
телно боледуват от астма или 
сенна хрема). Типично за него 
е редуването на изострени и 
безсимптомни болестни пери-
оди. Начинът, по който кожа-
та се променя при изостряне 
на заболяването, както и инди-
видуалните усещания могат да 
бъдат много различни, но едно 
е ясно – повечето засегнати се 
притесняват от  вида на екзе-
мите и правят грешката да не 
ги споделят дори с лекаря си.
 

12%
българи страдат  

от невродермит. При 90% 
от тях първите болестни 
симптоми са забелязани 

преди 10-годишна възраст.

Осезаеми симптоми: Възпале-
ните зони възникват най-често 
при ставните сгъвки, по ръце-
те, врата, лицето (около ушите 
или устата), понякога са засегна-
ти и гениталиите. Преобладава 
много сухата, удебелена и силно 
лющеща се кожа. Мокрещи 
и раздразнени участъци се 
наблюдават най-вече при деца-
та. Характеризира се със силни 
пристъпи на сърбеж при изостря-
не на заболяването.

и неблагоприятни странични 
ефекти, затова с тях не бива 
да се прекалява. За всекиднев-
но поддържане и овлажняване 
на кожата се препоръчват кре-
мове и лосиони, в чийто със-
тав влизат подпомагащи лече-
нието активни съставки (етерич-
но масло  от Oenotera biennis u 
Borrago officinalis, лайка, невен, 
жожоба, урея, сквалан).
Какво става при премълчава-
не: При нелекуване на екземи-
те и ненавременно овладява-
не пристъпите на сърбеж лесно 
се стига до кожни инфекции 
посредством бактерии, вируси 
или гъбички. При разчесване на 
засегнатите участъци, откритите 
рани се превръщат във входна 
врата за болестотворни микро-
организми, които откриват там 
подходяща среда за развитие. 
За да защитите кожата си от 
увреждане, а организма от зара-
зи, пристъпите на сърбеж тряб-
ва да бъдат овладявани колкото 
е възможно по-рано. При неле-
чение заболяването може да се 
влоши и да се разпространи на 
по-големи участъци по тялото.

  11. ПСОРИАЗИС
Причислява се към едни от 
най-честите кожни заболява-
ния. Генетичната предопреде-
леност на заболяването прави 
ефективното лечение трудно и 
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На какво се дължат: Гъбични 
спори човек би могъл да при-
хване на практика навсякъде. 
Най-добра среда за развитието 
им осигуряват топлите влажни 
места (бани, басейни, кухни и 
др.), именно поради тази причи-
на те се развиват и по човешко-
то тяло на места, където влага-
та и топлината се запазват най-
добре. Отслабналият имунитет 
също може да подпомогне раз-
витието на гъбична инфекция 
по кожата.
Това помага: Много засегнати 
пробват в началото да се леку-
ват сами със закупено от апте-
ката противогъбично средство 
под формата на мазило, спрей 
или лосион. Действието им е 
ефективно, само ако диагно-
зата е поставена правилно и 

се използва достатъчно дълго 
време – т.е. значителен пери-
од след отшумяване на симп-
томите. Всеки втори обаче 
прекъсва терапията твърде 
рано и гъбичната инфекция 
се разпространява отново – 
в много по-тежка форма от 
преди. Тогава често пъти се 
налага перорална антимико-
тична терапия. За ефективно-
то лекуване на пърхота също 
не е достатъчно да посегнете 
към кой да е шампоан против 
пърхот. Добре е да потърсите 
консултация с лекар за уста-
новяване на точния причини-
тел и назначаване на адекват-
на терапия.
Какво става при премълчава-
не: Самолечението често пъти 
е неефективно, било то поради 
ранното му прекъсване, било 
поради неправилно подбра-
ния медикамент, недействащ 
на конкретния гъбичен причи-
нител. Това, което ви прили-
ча на гъбична инфекция, може 
дори да се окаже екзема или 
краста, тогава противогъбич-
ното средство със сигурност 
няма да помогне. Най-честа-
та последица от неправилно-
то лечение на гъбички е раз-
пространението им по ръцете, 
кожата на главата, лигавиците, 
ноктите. В поразените места 
лесно могат да проникнат бак-
терии, които да предизвикат 
възпаления.

недълготрайно. Рано или късно 
симптомите отново се завръ-
щат – повече или по-малко изя-
вени. Този хроничен характер 
на болестта означава за паци-
ентите само едно – те тряб-
ва да се научат как болестта и 
нейното лечение минимално да 
ограничават  ежедневието им.

15%
страдат от псориазис. Едва 

30% от тях поддържат 
редовен контакт  

с лекуващия ги дерматолог.

Осезаеми симптоми: Характе-
ризира се с дребни розови 
възелчета върху зачервена, ясно 
ограничена основа, покрити със 
сухи сребристобели люспи. Те 
са наслоени на няколко плас-
та, които лесно се отлющват. 
Нерядко е съпътстван от възпа-
ления на ставите. При т.нар. хро-
нични стационарни форми на 
псориазис се наблюдават увели-
чаващи се с годините огнища в 
областта на коленете, лактите, 
гърба и главата.
На какво се дължи: Псориазисът 
представлява хронична реци-
дивираща дерматоза с неяс-
на етиология. Готовността на 
организма да реагира на типич-
ни за заболяването прояви на 
отключващи или подсилващи 
фактори се корени в наслед-
ствеността. Заболяването е с 
много възможни причинители 
и влошаващи симптомите фак-
тори. Системното преяждане, 
наднорменото тегло, алкохолът, 
стресът, хормоналният дисба-
ланс, липсата на витамин D в 
организма оказват негативно 
влияние върху болестта.   
Това помага: В повечето слу-
чаи псориазисът се повлиява 
благотворно от морския кли-
мат и слънчевата светлина. 
Частични подобрения се наблю-
дават и при използването на 
соларни и UV-лампи с тера-
певтична цел. Препаратите със 
съдържание на кортизон (корти-
костероидите) са едни от мал-
кото препарати за външно при-

ложение, при които се пости-
га бързо и ефективно подобре-
ние.  Непрекъснатата им упо-
треба обаче може да доведе до 
изтъняване и атрофия на трети-
раните кожни участъци, парене 
и сърбеж при прилагане, стеро-
идно акне, хипертрихоза и др. 
За да се избегнат негативните 
последици от кортикостероиди-
те, те трябва да бъдат редува-
ни с препарати с други активни 
съставки (циклоспорин, ретино-
ид) и специални лосиони и кре-
мове, подпомагащи овлажнява-
нето и задържането на влага в 
кожата или съдържащи витами-
ни и лечебни билкови екстракти 
(витамини D, С и Е, бета-каро-
тин, биотин, етерично масло от 
от Oenotera biennis u Borrago 
officinalis, лайка, невен, жожоба, 
урея, сквалан).
Какво става при премълчава-
не: При нелекуване на заболя-
ването огнищата се увеличават 
и разрастват. Самолечението, 
от своя страна, може да ви под-
тикне към следване на погреш-
ни лечебни съвети и програ-
ми, които да продължат да ви 
разочароват с резултатите си 
или, още по-лошо, да доведат 
до трайно увреждане на кожа-
та. Затова не се колебайте да 
потърсите помощта на специа-
лист, който да изготви баланси-
рана терапевтична програма и 
наблюдава състоянието ви.

  12. КОЖНИ ГЪБИЧКИ
След простудните заболявания 
представляват най-често сре-
щаната инфекция. Пърхотът 
по косата също се дължи пре-
димно на гъбички (себоре-
ен дерматит). Повсеместно, 
но неправилно е мнението, че 
гъбичните инфекции са свър-
зани с лоша  хигиена – нищо 
чудно тогава, че засегнатите 
предпочитат да премълчават 
проблема си. При това гледка-
та не е никак естетична...

50%
от хората с гъбични  
инфекции прекъсват  

твърде рано терапията,  
в резултат на което те  
рецидивират. Над 65%  

са хората с пърхот  
на косата, дължащ  

се на гъбички.

Осезаеми симптоми: Кожата 
на засегнатото място е зачерве-
на, сърби силно, бели се, лющи 
се или мокрее. Могат да се поя-
вят също дребни ранички или 
гнойни пъпки. Предпочитани 
места за развитието на гъбич-
ни колонии са стъпалата, гени-
талиите, главата.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ХРЕМАТА РЯДКО    ИДВА САМА: 
ПРОСТУДАТА И НЕЙНИТЕ       ПОСЛЕДИЦИ 

ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ 
(простуда)

n Симптоми
Най-често започва с водниста 
хрема, по-късно се проявяват 
и другите характерни симпто-
ми (дрезгавост, болки в гърло-
то, кашлица и т.н.). Съпътства 
се също от усещане за отпад-
налост, главоболие, мускулни 
болки и повишена температура. 
n Как можете да си помогнете
На организма трябва да се оси-
гури преди всичко почивка, за да 
може да мобилизира силите си 
за самолечение. Температурата 
до 39оС не бива да се понижава, 
за да не се потиска естествената 
имунна реакция на тялото, а каш-
лицата е по-добре да се стимули-
ра към откашляне, вместо да се 
успокоява. Насочете се към лека, 
но богата на витамини и минера-
ли храна (напр. пресни плодове, 
супи, задушени зеленчуци) и при-

С простудата по принцип човек може и сам да се 
справи. Имунната му система обаче често пъти е 
толкова обременена, че други болестотворни при-
чинители могат да атакуват отслабналия орга-
низъм – някои вредни бактерии, например. Тези 
т.нар. суперинфекции могат да станат опасни, ако 
не бъдат ефективно и навременно лекувани. Ето 
защо е необходимо да познавате симптомите и про-
тиводействащите средства на най-често срещаните 
простудни заболявания.

емайте много течности (минерал-
на вода, чайове, айрян, плодо-
ви сокове, бульони). Подсилете 
защитните си сили с имуности-
мулиращи средства (витамин С, 
цинк, рутин, ехинацея) и маже-
те гърдите и гърба си с противо-
простудни мазила с лечебни със-
тавки (евкалипт, ментол, борови 
иглички и др.).
n  Кога да потърсите лекар-

ска помощ
Ако температурата ви се покачи 
над 39оС, чувствате се особе-
но отпаднали и / или състояние-
то ви не започне да се подобря-
ва до една седмица. Освен това 
винаги, когато имате съмнение, 
че става въпрос за инфлуенца – 
особено, ако в обкръжението ви 
вече се вихри «истински» грип.

ВЪЗПАЛЕНИЕ  
НА СИНУСИТЕ 

(синузит)
n Симптоми
Болезнен натиск в областта 
на скулите и челото (особено 
над очите), който се засилва 
най-вече при шмъркане, издух-
ване на носа или кашляне. 
Наблюдава се обща слабост, а 
често пъти и повишена темпе-
ратура. Нерядко се съпътства с 
увреждане на мирисните и вку-
сови сетива. В три от четири 
случая болестта се предхожда 
от «обикновена» хрема.
n Как можете да си помогнете

Приемането на много теч-
ности и регулярните 

инхалации ще поз-
волят втечнява-

нето на заседна-
лите секрети. 
Промивките на 
носната кухи-

 

 

ни лосиони и лакове, нанася-
нето на които се подновява 
през определени интервали. 
В по-тежките случаи може да 
се наложи допълнително при-
емът на таблетки с противо-
възпалително и антимикотич-
но действие.

Какво става при премълчава-
не: Своевременното отиване 
на лекар и тук е от значение, 
тъй като самолечението най-
често се оказва неефективно, 
а колкото повече се задълбо-
чава инфекцията, толкова по-
трудно и дълго става лечени-
ето й. Опадането на ноктите 
може да доведе до тежки въз-
паления и инфекции по оголе-
ните места.

 13. ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ
Изглеждат повече от отблъсква-
що и подаването на ръка за поз-
драв се превръща в мъчение. 
Лечението им е трудно и про-
дължително, но колкото по-рано 
отидете на лекар, толкова по-
бързо и ефективно ще бъде то.

8%
от българите страдат от 

гъбички по ноктите. Едва 
20% от тях са потърсили 

своевременна консултация 
със специалист.

Осезаеми симптоми: В нача-
лото ноктите стават без блясък, 
после се появяват бели, жълти 
или кафяви петна, роговицата 
се втвърдява, повдига се в кра-
ищата, става порьозна, чуплива 
и накрая пада.
На какво се дължат: Гъбичките 
по ноктите се хранят от кера-
тина в роговицата и буквално 
изяждат ноктите.
Това помага: Гъбичните коло-
нии по ноктите се развиват 
бавно, но още по-дълго време 
изисква унищожаването им: по 
ръцете от 6 до 8, а по крака-
та от 9 до 12 месеца. Кожните 
противогъбични средства не 
помагат в този случай осо-
бено. Съществуват специал-
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ХРЕМАТА РЯДКО    ИДВА САМА: 
ПРОСТУДАТА И НЕЙНИТЕ       ПОСЛЕДИЦИ 

на с готварска сол или морска 
вода и топлинните процедури 
също оказват позитивен ефект 
върху лечебния процес. В пър-
вите дни може да бъде разум-
но прилагането на отбъбващи 
капки за нос, но употребата им 
не бива да бъде по-дълга от 
два-три дни, тъй като носната 
кухина може да реагира с вто-
рична хрема – т.нар. медика-
ментозен ринит.
n Кога да потърсите лекар-
ска помощ
Ако до два-три дни не настъпи 
никакво подобрение, задължи-
телно отидете на лекар, за да 
не стане инфекцията хронич-
на. Не се колебайте също да 
потърсите лекарска помощ, ако 
температурата ви се покачи над 
39оС, появят се болки в ушите и 
/ или влажна кашлица (с отделя-
не на храчки).

деня (и особено през нощта): 
увийте накълцан лук в две носни 
кърпички, поставете на ушните 
миди, прикрепете с вълнен шал 
около главата или сложете стег-
ната шапка. Добро обезболява-
що действие има и т.нар. «гореща 
камера» (затоплящият компрес 
винаги се прилага и на двете уши, 
дори ако болки има само в едно-
то): две кърпи се мокрят с горе-
ща вода, слагат се върху ушите 
и се притискат с тясна шапка за 
баня. Щом кърпите се охладят, се 
сменят с други  две и така около 
20 минути. След  това във всяко 
ухо се капват по 1-2 капки затоп-
лен зехтин. Нагревките също 
могат да се окажат ефективни. 
Отбъбващите капки за уши спо-
собстват за отпушване на евста-
хиевата тръба и течността в 
средното ухо може да се оттече. 
Обезболяващите капки за уши в 
случая не помагат, тъй като не 
достигат да огнището на възпа-
лението.
n  Кога да потърсите лекар-

ска помощ
Възпалението на средното ухо 
не е спешен случай, но лекар-
ската консултация е наложи-
телна, особено ако е засегнато 
дете. При нелечение може да 
има сериозни последици: трай-
ни слухови увреждания и / или 
спукване на тъпанчето.

ВЪЗПАЛЕНИЕ  
НА БРОНХИТЕ

(бронхит)
n Симптоми
Кашлица с отделяне на секрети 
(белезникави или жълтеникави 
на цвят). Заболяването протича 
най-често с повишена темпера-
тура, усещане за умора и общо 
неразположение. Понякога е 
съпроводено от продължител-
на, силна дразнеща кашлица.

 

 
 
 

ВЪЗПАЛЕНИЕ  
НА СРЕДНОТО УХО

(отит)
n Първи симптоми
Възпалението на лигавица-
та в средното ухо често пъти 
започва с внезапна стрелкаща 
болка в едното или в двете уши, 
която се превръща в постоянна. 
Повишава се телесната темпе-
ратура и се влошава слуха. Най-
често възпалението на средно-
то ухо протича в комбинация с 
простуда. Ако от заболяването 
страдат бебета, те непрекъснато 
се хващат за ухото, плачат, пият 
малко и имат повишена темпе-
ратура. Потичането на секрет 
от ухото е симптом за спукано 
тъпанче. То най-често заздравя-
ва в рамките на две седмици.
n Как можете да си помогнете
Най-простото домашно средство 
е поставянето на лучени торбич-
ки на ушите многократно през 
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Капки при кашлица
• Растително лекарствено средство 
против кашлица с анасон и мащерка
•  При остри инфекции на дихателните 

пътища, съпроводени с кашлица и 
гъст вискозен секрет

•  Има секретолитично, спазмолитич-
но, секретомоторно и антибактери-
ално действие

Сироп за кашлица
•  Растително лекарствено средство  

с екстракт от теснолист жиловлек
•  При кашлица, секрет в бронхите  

и бронхиален катар
•  Има 4-посочно действие: противо-

възпалително, имуностимулиращо, 
антивирусно и антибактериално

Естественият 
избор при 
простуда  

и кашлица

Активните растителни съставки 
ограничават разпространението 

на бактериите, облекчават 
дразненето и помагат за по-лесното 

откашляне на секретите

n Как можете да си помогнете
Не потискайте кашлицата, при-
емайте много течности (най-
добре топли чайове, но никакъв 
алкохол!). Не пушете и избягвай-
те задимените помещения, за да 
не обременявате допълнител-
но дихателните пътища. Не при-
емайте никакви медикаменти за 
успокояване на кашлицата, тъй 
като по този начин ще потиснете 
изхвърлянето на секретите и ще 
затрудните оздравителния про-
цес. Правете инхалации с лайка 
или етерични масла (евкалипто-
во, ментово, борово). При остра 
и дразнеща кашлица приемайте 
чайове от лопен, подбел, бяла 
ружа и анасон, при остър брон-
хит за по-добро откашляне - с 
теснолист жиловлек, мащерка 
и корени от иглика. Подсилете 
защитните сили на организма си 
с витаминозна храна и имуно-
стимулиращи средства (ехина-
ция, умкалоабо, рутин и др.)
n  Кога да потърсите лекар-

ска помощ
Ако кашлицата ви не се подобри 
до една седмица. Консултирайте 
се колкото е възможно по-бързо 
със специалист, и ако се появят 
болки в гърдите, задух и / или 
кръв в секретите.

ГРИП 
(инфлуенца)

n Симптоми
Симптомите са подобни на тези 
при грипна инфекция, но по-
изявени: горящи болки в гър-
лото и тежка дразнеща каш-
лица, усещане за изтощение, 
силно главоболие, проблеми с 
кръвообращението и виене на 
свят. Покачването на темпера-
турата (39оС и повече) по прин-
цип става рязко и често пъти 
е съпроводено от усещане за 
мръзнене и втрисане.
n Как можете да си помогнете
На организма трябва да се оси-
гури преди всичко почивка, за да 
може да мобилизира силите си 
за самолечение. Температурата 
до 39оС не бива да се понижа-
ва, за да не се удължава излиш-
но болестният период, а каш-
лицата трябва да се стимули-
ра към откашляне с подходящи 
билкови чайове и медикамен-
ти (теснолист жиловлек, бяла 
ружа, лопен, мащерка, анасон, 
росянка). Приемайте чайове от 
липов цвят и цвят от бъз, които 
имат изпотяващо действие, под-
силват имунитета и подпома-
гат детоксикацията на тяло-
то. Правете инхалации с лайка 
и кромид лук (1 глава лук се 
нарязва на ситно и се залива с 
½ л вряща вода). Мажете гър-
дите и гърба с противопростуд-

ни мазила с лечебни съставки 
(евкалипт, ментол, борови връх-
чета и др.), за да прочиствате 
дихателните пътища.
n  Кога да потърсите лекар-

ска помощ
Колкото е възможно по-бързо. 
Съществуват медикаменти по 
лекарско предписание, които 
могат да спрат размножаване-
то на грипните вируси. Те обаче 
са ефективни само през първи-
те 48 часа след започване на 
болестта. 

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА 
БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

(пневмония)
n Симптоми
Силно втрисане и усеща-
не за мръзнене, висока тем-
пература (около 39оС и наго-
ре), болки в гърдите при диша-
не. Кашлицата, отначало суха и 
дразнеща, преминава във влаж-
на с отделяне на гъсти жълте-
никави, зеленикави или ръж-
диво кафеникави секрети. При 
тежко белодробно възпаление 
се наблюдава учестено диша-
не. Стига се до задух и пора-
ди тази причина до недостиг на 
кислород. Ако устните и връх- 
четата на пръстите посине-
ят, трябва спешно да се изви-
ка бърза помощ! Болестта се 
съпътства от усещане за край-
но изтощение и слабост, главо-
болие, виене на свят и пробле-
ми с кръвообращението. 
n Как можете да си помогнете
В случая не можете да си помог-
нете сами и трябва колкото е 
възможно по-бързо да потърси-
те лекарска помощ.
n  Кога да потърсите лекар-

ска помощ
Възпалението на белите дро-
бове е опасно, животозастра-
шаващо заболяване, което 
може да има летален изход. 
Наложителна е спешна консул-
тация със специалист, който да 
назначи адекватна антибиотич-
на терапия.

БЪРЗА ПОМОЩ
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Насладете й се  
с всички сетива

Баните представляват обикно-
вено функционални хигиенни 
помещения - зони, непредназ-
начени за забавление и удо-
волствие, където е трудно да 
релаксираш пълноценно, осо-
бено ако наоколо се търка-
лят кофи, легени и парцали. 
Перфектната ванна церемония 
изисква включването на всич-
ки сетива. Затова се постарай-
те да си създадете подходя-
ща атмосфера – и най-сива-
та дупка може да се превърне 

в оазис за сетивата с няколко 
ароматни свещи, нови кърпи в 
топли цветове, растения и аксе-
соари от дърво или керамика.

Добавките за вана  
– повече от ароматно 

опиянение
Етеричните масла, които 
се добавят към ваната дей- 
стват не само чрез носа като 
регулираща или успокояваща 
аромотерапия. Те се поемат 
и директно от кожата – при 
това особено бързо, тъй като 
топлата вода отваря широко 
порите. По този начин може-
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те по-ефективно да се въз-
ползвате от стимулиращия им 
или лечебен ефект. Но тряб-
ва да внимавате за качес- 
твото – разредените етерични 
масла и синтетичните добав-
ки в най-добрия случай имат 
нисък здравословен ефект.

Етерични масла  
вместо разпенващи 

субстанции
Не само децата се радват на 
пухкавата пяна и сапунените 
балончета. Ако искате да уго-
дите на кожата си обаче, е по-
добре да използвате по-малко 

пенливите препарати с ете-
рични масла, за да неутрали-
зирате изсушаването й от топ-
лата вода (особено ако към 
нея е добавен и сапун). 

Идеалната топлина
Струва си да си купите термо-
метър за вана: 38 до 39оС е 
перфектната температура, ако 
се чувствате уморен или сте 
забелязали първите симптоми 
на простудата. Ако се отпусне-
те вечер за около 10 минути 
във вода с тази температура, 
ще се радвате после и на по-
добър сън. 

Не винаги  
пълна програма

Който има високо кръвно наля-
гане, температура над 39оС 
или проблеми с кръвобраще-
нието, ще обремени допъл-
нително организма си с една 
гореща вана. Здравословен 
ефект обаче има и наполовина 
напълнената вана, затова при 
посочените оплаквания спо-
койно можете да се възползва-
те от него, като покриете горна-
та част от тялото си с кърпа.

Водна процедура 
плюс терапия

Идеално при настинка: топла 
вана с лечебни есенции. 
Топлите изпарения премина-
ват през дихателните пътища 
директно в бронхите, като сти-
мулират допълнително имун-
ната система. Изследванията 
показват, че комбинация-
та от борови иглички (дей- 
стват секрето- и спазмолитич-
но), камфор, ментол и евка-
липт (облекчава дишането) 
има особено добър лечебен  
ефект. Внимание: Дихателните 
пътища на децата са чувстви-
телни и се нуждаят от специ-
ални продукти. Предлаганите 
на пазара най-често са под-
ходящи за деца над 2-годиш-
на възраст.

ТОПЛА ВАНА  
ЗА ЗДРАВЕ  
И УДОВОЛСТВИЕ
Колкото по-неприятно е времето навън, толкова повече му се иска 
на човек да се отпусне в топла вода. Наслаждавайте се на този 
лукс колкото е възможно по-често! Ваните не само освобожда-
ват от стрес, но и оказват многостранен здравословен ефект. Как 
можем оптимално да ги оползотворим.
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НОВИ ПРОТИВОПРОСТУДНИ 
СЪВЕТИ

Как е по-добре да се диша  
в студените дни – през носа 
или през устата?
Разходките, джогингът или 
колоезденето дори при мину-
сови температури подсилват 
имунната система. Да, но как 
да си доставим необходимия 
кислород при учестеното диша-
не? По принцип дишането през 
носа е по-здравословно, тъй 
като има следните предимства 

– пречиства, овлажнява и затоп-
ля въздуха, преди да попадне 
в долните дихателни пътища. 
Който обаче е останал без дъх, 
инстинктивно си отваря уста-
та, за да компенсира повише-
ните нужди от кислород – тънък 
шал или кърпа през устата биха 
могли да помогнат. При много 
студен въздух скиорската маска 
може да предотварти изсъхва-
нето на лигавицата и преохлаж-
дането на дихателните пътища. 
Ако гърлото ви вече дращи, гле-
дайте да не се задъхвате и да 
дишате само през носа. Както 
и при температури под минус 
15оС.

ливото дърво са познати преди 
всичко като естествен мозъчен 
допинг. Поради свойството му 
да стимулира кръвообращени-
ето дори в най-малките съдо-
ве специалистите препоръчват 
двуседмична терапия с гинкго 
билоба също и срещу студени 
крака и ръце.
Кодеинът не винаги е разумен
Активното вещество кодеин 
десетилетия наред беше смя-
тано за най-ефективното сред-
ство по лекарско предписание 
за успокояване на кашлица-
та. Едно британско изследване 
обаче хвърли сянка върху блес-
тящата му репутация. Освен 
неприятните странични ефек-
ти, то показало, че при пове-
че от половината изследвани 
пациенти с хроничен бронхит 
в една манчестерска болница 
не се наблюдавало подобре-
ние по-голямо от това в групата, 
приемаща плацебо. 
Дъвка срещу болки в ушите
В студените дни на годината 
дъвката предпазва почти толко-
ва добре, колкото една вълнена 
шапка! Посредством дъвкател-
ните движения се отваря евста-
хиевата тръба между средно-
то ухо и устната кухина. По този 
начин ухото се проветрява и 
остава сухо, а бактериите могат 
по-трудно да се заселят на про-
ветривото място.
Целувките са позволени
По-добре избягвайте кихащия 
колега в службата или кашля-
щия господин в автобуса, но 
от партньора си не е необходи-
мо да страните, тъй като целув-
ките не само че не увелича-
ват опасността от зараза, но 
я и намаляват. Американски 
изследователи установили при 
един експеримент, че честите 
милувки предпазват от инфек-
ции. Основанието: от една стра-
на целувките стимулират слю-
ноотделянето (което овлажня-
ва лигавицата), а от друга в 
слюнката се съдържат защитни 
вещества, които помагат да  се 
противостои на бацилите.
Повече зеленина
По време на отопляемия период 
в много жилища настава пустин-
на атмосфера. Ако не се прове-
трява редовно, в помещение-
то, в което спите или работите, 
има не повече от 30 % относи-
телна влажност. Това изсуша-

ва лигавиците, които стават 
податливи на инфекции. За 
овлажняването на възду-
ха могат да помогнат стай-
ните растения, които пови-
шават влажността на въз-
духа до 40-45%. Особено 
подходящи са банановите 
палми, кипарисите и др. 
хидрокултури.

Много слънце, движение, 
сън, здравословна храна... 
– това вече сте го чували? 
Ето ви тогава няколко 
по-нетривиални съвети, 
базирани на едни от 
най-новите медицински 
изследвания.

Тихите тонове са по-здраво-
словни
Ако много ви се иска да се кара-
те, гледайте това да става с по-
тихи тонове. Един експеримент 
на американски психолог пока-
зал, че не само душата страда 
от крясъците. Дори зарастване-
то на малка раничка се удължа-
вало с цял един ден при скан-
далджийстващи двойки.
Сменяйте четките за зъби
За да не се превърне епизо-
дът с простудата ви в приказ-
ка без край, сменяйте четката 
си за зъби веднага, щом отшу-
ми инфекцията. Във влажната 
среда на четината болестотвор-
ните причинители преживяват 
особено добре и опасността при 
миене на зъбите да се заразите 
отново е голяма.
Ехинацея и умкалоабо като 
терапия
Екстрактите от ехинацея и умка-
лоабо имат не само превантив-
но действие, но оказват и добър 
терапевтичен ефект. Според 
изследванията възпалителни-
те процеси отшумяват 40 до 
50% по-бързо при прилагане 
на лечение с ехинацея, а едно 
белгийско изследване показва, 
че над 70% от пациентите със 
синузит на терапия с умкало-
або оздравявали за една сед-
мица, вместо за три. Подобни 
били резултатите и при пациен-
ти с остър бронхит. 
Гинкгото – стимулира не само 
мозъка
В своята родина Азия гинкго 
билобата е символ на жизне-
ността и оцеляването. По наши-
те ширини листата на издръж-
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Л Личен стоматолог   
Личният стоматолог е разум-
но решение при поддържане на 
оралното здраве, далеч не само от 
финансови съображения. Близкото 
познаване на индивидуалните осо-
бености, здравословния статус, 
поносимост към упойки, премина-
ли заболявания и наследствена 
обремененост ще позволи на спе-
циалиста по-бързо, ефективно и 
адекватно лечение, както и про-
веждането на системна профилак-
тична програма.

М Млечни зъби   
Смяната на млечните зъби с 
постоянни става между 6-та и 12-
та година. Подмяната се извърш-
ва постепенно, за да може да се 
поддържа дъвкателната функция. 
Важно: Само децата със здрави 
млечни имат шансове за здрави 
постоянни зъби, тъй като болните 
млечни зъби пренасят наличния 
кариес на новите.

О Орална фобия   
Макар и с все по-малко основа-
ние, страхът от лечение на зъби-
те, продължава да е широко раз-
пространен. Над 60% от бълга-
рите се страхуват от инжекции-
те с упойка, бормашината и други-
те стоматологични манипулации, а 
12% се ужасяват дори от самото 
посещение на зъболекарския каби-
нет! Именно тази фобия, а не „лип-
сата на време” е основната при-
чина да се отлага наложително-
то лечение и да се влошава със-
тоянието на пациентите. Затова 
отидете при стоматолог, препоръ-
чан ви от познати, споделете му за 
страха си и си вземете любимото 
CD – музиката ще разтовари пси-
хиката ви по време на лечението. 

П Пародонтоза   
Унищожаване на зъбоподдържа-
щия апарат (пародонта) вслед-
ствие на възпалителен процес. 
При нелечение довежда до прог-
ресираща резорбция на костна-
та тъкан, възпаление на венците, 
оголване на зъбните шийки, раз-
клащане и в крайна сметка загу-
ба на зъби. Причинители на възпа-
лението са определени бактерии, 
съдържащи се в зъбната плака. 
Пораженията не са напълно по-
правими, но чрез професионално 
отстраняване на плаката, редовен 
стоматологичен контрол и добра 
устна хигиена напредването на 
болестта може да бъде забаве-
но. Пародонтозата е един от най-
важните рискови фактори за сър-
дечносъдови заболявания, обмен-
ни смущения, белодробни болес-
ти, стомашно-чревни проблеми и 
преждевременно раждане. 

ЗЪБИТЕ ОТ А ДО Я (част 2)

Подсладители   
Заместителите на захарта (заха-
роза, захарин, цикламат, аспар-
там, ацесулфам К, неохеспери-
дин DC и др.) са многократно по-
сладки от нея, но съдържат съв-
сем малко калории и не повли-
яват нивото на захарта в кръв-
та. Друго тяхно предимство е, 
че бактериите в устната кухи-
на не могат да ги използват за 
храна и да ги трансформират в 
увреждащите емайла киселини, 
т.е. те не са вредни за зъбите. 
Благодарение на това много от 
тях се използавт за овкусяване 

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 вече е трудно да бъдат пренебрегвани – от мигренозни, гърлени и ушни до 
ревматични и сърдечно-съдови, депресии, алергии, дори възпаления на половите жлези! 
В два последователни броя на списание АПТЕКА правим опит да ви запознаем най-общо 
със стоматологичната терминология и проблематика, както и да ви дадем някои съвети 
относно поддръжката, профилактиката и лечението на вашите зъби.  

на средствата за орална хигиена 
- дъвките, пастите за зъби и осве-
жаващите средства.

Протези 
При загуба на зъб дупката 
трябва да бъде своевремен-
но запълнена, в противен слу-
чай стабилността на зъбните 
редици се загубва и съседните 
зъби започват да се изкривяват 
към освободилото се място. При 
това може да се появи непра-
вилно натоварване и напреже-
ние в челюстната мускулатура. А 
при липса на повече зъби могат 
да бъдат затруднени храносмила-

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинация

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина
Н Никотин   
Сравнително изследване на хай-
делбергски стоматолози показва, 
че пушачите трябва по-често 
и по-интензивно да се борят 
с пародонтозата в сравнение 
с непушачите, тъй като имунна-
та система в устната им кухина 
е нарушена от токсичното дей-
ствие на никотина. По-често нало-
жителните хирургични интервен-
ции също се приемат от пушачи-
те много по-лошо. Тъканите им се 
регенерират по-бавно, а рискът от 
заболяване е много по-висок.
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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.

телните процеси. Зъбните замес-
тители се изработват от метал и 
металокерамика или от един нов 
материал – керамика на базата 
на цирконоксид.
  
Профилактика   
Кариесната профилактика включ-
ва инструктаж и контрол на 
хигиената на устната кухина; 
здравословен за зъбите начин 
на хранене; флуорна профи-
лактика; силанизиране и кон-
тролни прегледи при стомато-
лог. Системното й провеждане е 
гарант за добро здраве на зъбите 
и устната кухина.

Р  �Растителни  
екстракти   

Освен традиционните активни със-
тавки, антибактериално, противо-
възпалително, имуностимулира-
що, болкоуспокояващо и дезин-
фекциращо действие притежават 
също някои билкови екстракти, 
които влизат в състава на реди-
ца продукти за орална хигиена и 
лечение. Сред най-често използ-
ваните са ментата, ехинацеята 
и салвията. Освен тях приложе-
ние намират също лайката, рата-
нията, мирата, зеленият чай, жъл-
тият кантарион и др. 

С Силанизиране   
Представлява запечатване на 
браздите (фисурите) на пряс-
но поникналите дъвчащи, кътни 
и предкътни зъби, незасегнати 
от кариес, а също и на зъб при 
прясно отчупено парче. За уплът-
нители на вдлъбнатините служат 
втвърдявани на светлина течни 
композиции (силанти), които про-
никват в дълбочина в отворите, 
запълват ги и по този начин ги 
предпазват от появата на кариес, 
като успоредно с това ги правят 
по-лесни за хигиенна поддръжка. 
Лаковете за запълване на цепна-
тини са много ефективно оръжие 
срещу кариеса. 

Слюнка
Слюнката е основен компонент 
при механизма за самопочиства-
не на устната кухина. Увеличеното 
слюноотделяне по време на хране-
не намалява негативния ефект от 
действието на киселините върху 
зъбите. Дъвките и бонбоните за 
смучене (без захар) се препоръч-
ват след хранене най-вече зато-
ва, че стимулират слюноотделя-
нето, т.е. задвижват самопочиства-
щия ни механизъм.

Слюнков тест
Изследване, което позволява да 
се определи кариесният риск чрез 
установяване количеството на 
кариесни бактерии и pH-стойнос-
тите в устната кухина. Слюнката 
се състои от 99,5% вода, отлюще-
ни епителни клетки от лигавицата 
на устата, хранителни остатъци и 
венечни течности. В 1 мм слюн-
ка се съдържат около 10 мили-
она  бактерии, също и вредни. 
pH-стойностите се движат сред-
но в рамките на 7,2. Ако на бакте-
риите бъде предоставена захар, 
те започват да произвеждат кисе-
лини и pH-стойностите спадат, 
а паднат ли под 5,5, може да се 
стигне до кариес.

Т  Температурна  
чувствителност   

Предизвиква остра болка в зъби-
те. Възниква при конаткт с топъл 
или студен дразнител и най-често 
се дължи на нелекуван кариес и 
причинено от това възпаление на 
нервите. Може да се появи също 
при оголени зъбни шийки или като 
преходна последица след стома-
тологична интервенция.

Техника на миене 
Зъбите трябва да бъдат почист-
вани минимум два пъти на ден 
по две до три минути, по-добре 
по-основно, отколкото по-често. 
Правилното почистване включва 
следните три стъпки:

1. Под наклон на четката от 45о 
от края на венеца към зъба с 
лек натиск и въртеливи движения 
почистете външната част на зъби-
те и междузъбните пространства.
2. Придвижете четката към вътреш-
ната част на зъбите и със съвсем 
малки кръгови движения отстране-
те оттам плаката.
3. Накрая прокарайте четката по 
върха на кътните зъби, за да отстра-
ните напълно отделилите се части-
ци плака.

У Усмивка   
Покажи ми зъбите си и ще ти кажа 
кой си – това не е просто поговор-
ка. Хубавите зъби сигнализират 
за виталност и радост от живота, 
те са залог за успех и добър вън-
шен вид. Хората, които в днешно 
време държат на себе си, имат 
красиви, равни и бели зъби и 
често ги демонстрират на околни-
те. Това не винаги е било така: в 
прастари времена показването на 
зъбите се е свързвало с агресия, в 
средните векове задоволството се 
е показвало по-сдържано и добри-
ят тон е позволявал най-много 
усмивка тип Мона Лиза. Новите 
методи за лечение, регулярният 
зъболекарски контрол, по-добра-
та устна хигиена и развитието на 
ортодонтията в наши дни утвърди-
ха усмивката и я превърнаха в ста-
тусен символ. 

Ф Флуорид   
Механизмът на действие на флу-
ора в много опростен вид се със-
тои в това, че, включен в зъб-
ния емайл, заздравява него-
вата структура, придавайки й 
по-добри кристални свойства 
и намалявайки по този начин 
податливостта й към вредно-
то действие на киселините. 
Учените смятат, че оптималната 
дневна доза е 1,5-2 мг. С хранене-
то си набавяме няколкократно по-
малки количества. Оттук произти-
ча и необходимостта от попълва-
не на недостига от този елемент 
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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

– т.нар. флуоризация. Тя може да 
бъде осъществена посредством 
вътрешно приемане на обогате-
ни със съединения на флуора 
води, храни и специални таблет-
ки или чрез прилагане на продук-
ти за третиране или почистване 
на зъбите. Най-добрият флуорид 
е аминфлуоридът. 

за, така и да спрат разрушител-
ните процеси. Посредством уве-
личеното слюноотделяне отлага-
нията биват отстранявани от зъб-
ния емайл, а защитните механиз-
ми се активират. При целувката 
се обменят също така различни 
бактерии. В устната кухина тези 
чужди нашественици предизвик-
ват голяма суматоха и стимули-
рат първи импулс за образуване 
на антитела. В стомаха след това 
се задвижват следващи защитни 
реакции, които изкуствено биват 
регулирани например посред-
ством орално приемани ваксини. 
Следователно здравата уста иска 
много целувки... 

Ч Чувствителни зъби   
Причината за чувствителността 
е загубата на венечна тъкан в 
основата на зъбите между твър-
дия емайл и меката повърхност 
на корена. Намиращите се там 
фини нервни каналчета, които 
водят към зъбните нерви, реа-
гират на дразнители като топло, 
студено, сладко или кисело, 
регистрирайки ги като болка. 
Могат да помогнат специалните 
продукти за устна хигиена, които 
изграждат предпазен филм, запе-
чатват чувствителните каналчета 
и ограничават достъпа на болез-
нените дразнители (десенсиби-
лизация). Осигуряването на отво-
рените каналчета може да бъде 
постигнато и посредством флуо-
ридни лакове. Тъй като слюнка-
та постепенно отмива тези защит-
ни покрития, полагането им тряб-
ва да се повтаря през няколко 
месеца.

Ш Шина 
Равните бели зъби и широката 
„холивудска” усмивка се превър-
наха в статусен символ, достъпен 
за все повече българи, благода-
рение развитието на ортодонтия-
та и у нас през последните годи-
ни. Апаратчетата за коригиране 
на захапката и подреждане на 
зъбите, известни с популярно-
то име „шини”, изискват пери-
одични корекции от наблюда-
ващия стоматолог. Тези, които 
могат да се свалят (поставят се 
например само през нощта) са 
ефективни до определена въз-
раст. След 14-15 години по-добре 
е корекцията да бъде извършвана 
с т.нар. брекети.

 Щ Щадене на зъбите  
Щаденето на зъбите не пред-
полага те да бъдат оставяни 
без работа, а точно обратното. 
Интензивното  дъвчене на твър-
ди храни (напр. ябълки или мор-
кови) масажира венците и засил-

Флуороза   
Заболяване, което се предизвик-
ва от продължително предози-
ране на флуорид при малкитe 
деца преди появата на зъби. По 
емайла на зъбите им по-късно се 
появяват при мека форма белез-
никави линии или петна. На посто-
янните зъби могат да се появят, ако 
до 6-8 годишна възраст редовно се 
предозира приемът на флуорид. 
За да се избегнат подобни негатив-
ни последици на флуорната про-
филактика, е добре подробно да 
обсъдите с домашния си стомато-
лог под каква форма (соли, таблет-
ки, пасти за зъби) и в какви количес- 
тва да бъде приеман флуорът от 
всеки един член на семейството.

Х Халитоза   
Лошият дъх от устата (от латин-
ското “halus” – дъх) е все още сред 
болестите-табу. При това 30% от 
възрастните страдат от халитоза. 
На всеки е познат и т.нар. „сутре-
шен дъх”, предизвикан от слаба-
та активност на езика по време на 
сън и редуцираното слюноотделя-
не през нощта. Независимо от раз-
пространеното мнение, лошият дъх 
от устата много рядко се дължи на 
стомашни проблеми; източникът 
на миризмата най-често се нами-
ра директно в устата – бактерии-
те на гниенето, които се крият в 
междузъбните пространства, във 
венечните джобове и най-вече в 
отлаганията по езика. Какво пома-
га? Антибактериалните разтвори 
за изплакване на устната кухина и 
редовното почистване не само на 
зъбите, но и на езика (напр. с четка 
за зъби). Киселото мляко и зеленият 
чай също унищожават бактериите, а 
пиенето на много течности поддър-
жа устната кухина влажна. 

Ц Целувки   
Френски стоматолози открили, че 
целувките могат както да пре-
дизвикат кариес и пародонто-

ПОЛЕЗНИ ЗА ЗЪБИТЕ ХРАНИ
Предпазва зъбите
БРОКОЛИ Този вид зеле доставя големи количества витамин 
К, С, калций, фолиева киселина, фосфор. Затова се постарайте 
да присъства по-често на трапезата ви.

Поддържа венците здрави
КИВИ Високото съдържание на витамин С подсилва колагено-
вите структури във венеца и го прави по-неподатлив на възпа-
ления. Добавете сутрин едно киви към мюслите си!

Подсилва челюстите
СУСАМ Сусамените семена са много полезни за зъбите. И не 
само това – високото съдържание на калций подсилва също че-
люстните кости. Добавяйте към мюслите или супта си.

Изгражда емайл
СИРЕНЕ Високото съдържание на калций и фосфат стимулира 
изграждането на емайла и поддържа стабилни pH-стойностите 
в устната кухина.

Спира кариеса
МОРКОВИ Морковите и целината осигуряват двойна защита: 
интензивното дъвчене увеличава слюноотделянето и неутра-
лизира киселините. Успоредно с това венците и междузъбните 
пространства биват основно масажирани и кръвоснабдени. Из-
яждайте един-два сурови моркова на ден и не пренебрегвайте 
целината. 

Предотвратява плаката
ЗЕЛЕН ЧАЙ Неговите катехини убиват образуващите плаката 
бактерии, а флуоридите правят емайла по-устойчив. Има от-
лично действие и срещу лош дъх на устата. Изпивайте от 2 до 
5 чаши на ден.
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Изследователите на възрас-
товите промени са убедени, 
че биологичният ни часовник 
може да бъде, ако не спрян, то 
забавен. Тези, които искат и в 
напреднала зъзраст да бъдат 
жизнени, дееспособни и атрак-
тивни, се нуждаят единствено 
от правилните витални състав-
ки – движение, позитивност и 
подходяща храна.

дневно. Тези, на които не им 
достига време или апетит за 
тях, могат да си набавят необ-
ходимото и по друг начин. 200 
милилитра плодов или зелен-
чуков сок заместват една до 
две порции от естествените 
витаминни бомби. Най-добре 
е разбира се те да бъдат пряс-
но изцедени – тогава са особе-
но богати на витамини, мине-
рали и други активни биосуб-
станции.

Растителни хормони
С годините производството на 
хормони намалява, особено 
при жените. Това често пъти се 
превръща в проблем по време 
на менопаузата. Но и тук при-
родата има какво да предло-
жи. Т.нар. фитохормони могат 
да намалят климактеричните 
оплаквания. Ако искате да сти-
мулирате производството на 
хормони в организма си, тряб-
ва да приемате повече соеви 
продукти, тиквени семки, ове-
сени ядки, ленено семе и мед. 
Тези, които искат целенасо-
чено да компенсират дефици-
та на фито-естрогени, могат 
да си набавят специални пре-
парати от аптеката - напр.с 
екстракт от червена детели-
на, пчелни продукти или соеви 
изофлавони.

Феноменалната соя
От векове китайците и японците 
поддържат богат на соя храни-
телен режим и отбелязват зна-
чителни успехи в дълголетие-
то и ниската честота на рако-
ви и сърдечносъдови заболява-

ва слюноотделянето. За сметка 
на това приемането на кисели-
ни (напр. сок от цитрусови пло-
дове) и сладки храни с лепкава 
консистенция стимулира ерозия-
та на зъбния емайл и увеличава 
риска от кариес. Равномерното 
натоварване при дъвчене, сво-
евременното лечение, правил-
ната хигиена на устната кухина 
и флуорната профилактика са 
други важни условия за доброто 
здраве на зъбите.

Ю Юмрук в зъбите   
В случай на злополука, при отчуп-
ване или избиване на зъб тряб-
ва по възможно най-бърз начин 

да се придвижите до стоматологи-
чен кабинет. Падналият зъб или 
отчупената част вземете със 
себе си, като е важно по време 
на транспорта те да бъдат под-
държани влажни. При възмож-
ност зъбът може да ви бъде при-
саден отново, а отчупената част 
залепена.

Я Ядене   
Внимание, дори здравослов-
ни храни могат да увредят зъби-
те: салатите със съдържащи 
оцет дресинги, плодовите соко-
ве или наситените с витамии 
цитрусови плодове съдържат 
киселини, които атакуват зъб-
ния емайл и могат да доведат до 
деминерализацията му. Тези кисе-
лини се съдържат също така в 
киселия дропс, ферментиралите 
плодове, алкохола. И източниците 
на енергия като хляба, чипса или 
бананите могат да увредят зъби-
те. Но не посягайте веднага към 
четката за зъби – изчакайте поне 
един час с миенето, в противен 
случай емайлът ще бъде допъл-
нително наранен. След изяждане-
то на един портокал обаче е добре 
да изплакнете обилно устата си с 
вода или още по-добре с флуори-
ден разтвор.

Естествени  
хранителни продукти

Бързо, бързо, бързо – това 
е мотото на нашето време. 
Бързото хранене и полуфаб-
рикатите без съмнение отго-
варят на този апел за динами-
ка, но имат много ниска хра-
нителна стойност. А външни-
ят вид до голяма степен зависи 
от това, което правите за себе 
си вътрешно, т е. витамините и 
правилното хранене са от огром- 
но значение. Затова, ако иска-
те по-дълго да запазите мла-
достта си, трябва да се насо-
чите към естествените прес-
ни продукти: суровите плодо-
ве и зеленчуци, ядките и пъл-
нозърнестите храни. Те са не 
само по-вкусни, но и са правил-
ното гориво за поддържане на 
нашия мотор в движение.

Прясно изцедени  
плодово-зеленчукови сокове

Специалистите препоръчват 5 
порции плодове и зеленчуци 

Медицинска паста  
за зъби

с натурален екстракт  
от салвия

ü  предпазва от пародонтит  
и възпаление на венците

ü  отстранява зъбната плака  
и предпазва зъбите от кариес

ü  идеално почиства  
и дезинфекцира устната кухина
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Кой не би искал да е млад, здрав и кра-
сив до дълбока старост? С много движе-
ние, определен вид хранене и позитивна 
психическа нагласа наистина можете дълго 
време да се радвате на виталност, актив-
ност и чудесен външен вид.

ния. Соята е богата на фибри и 
фитоестрогени, а антиоксидан-
тите в нея предпазват от преж-
девременно остаряване. Освен 
това тя понижава холестеро-
ла, запазва плътността на кос-
тите и предпазва от остеопоро-
за, укрепва имунната система 
и помага срещу климактерич-
ни оплаквания. Може да бъде 
приемана под много форми – 
като соеви ядки, мляко, тофу, 
мисо, сос, брашно, олио, кон-
центриран протеин (замести-
тел на месото) или като храни-
телна добавка на таблети.

ята и регенеративните проце-
си в организма. Много антиок-
сиданти се съдържат в боро-
винките, зеленчуците от сем. 
кръстоцветни, гинкго билобата, 
зеления чай. Ако не сте сигур-
ни, че си набавяте необходи-
мите количества с храната, е 
добре да допълните диетата си 
с препарати от аптеката.

Фураж за мозъка
С годините паметта и спо-
собностите за концентрация 
постепенно отслабват. Можете 
да подпомогнете мозъка си с 
лецитин (съдържа се в яйч-
ния белтък, 

Ценните В-витамини
В-витатамините са особено 
важни за човешкия организъм, 
тъй като управляват обменни-
те процеси. Освен това удъл-
жават живота на клетките, под-
държат здрави кожата, нокти-
те, косата и нервната систе-
ма.  За съжаление, водораз-
творимите биосубстанции не се 
натрупват в тялото ни и сме 
изцяло зависими от редовна-
та им доставка отвън. Особено 
богати на В-витамини са пъл-
нозърнестите и млечните про-
дукти, рибата, яйченият жел-
тък, черният дроб и ядките. 
Идеален доставчик на витамин 
В е бирената мая – специални-
те препарати от аптеката могат 

кови еликсири – прясно изтис-
кани или изцедени билкови 
коктейли от бодливо дърво и 
шипка (за подсилване на имун-
ната система), от глог (за сти-
мулиране на кръвообращение-
то и сърцето) или артишок (за 
раздвижване обмяната на маз-
нини).

Анти-ейджинг плодове
Сушените плодове, особено 
стафидите, сливите и кайсии-
те, доставят витални вещества 
в концентрирана форма. Друго 
тяхно предимство е антиокси-
дантният им потенциал. 

Антиоксидантите  
- защитни субстанции

За да функционира безпре-
пятствено човешкият орга-
низъм се нуждае от т.нар. 
микрохранителни вещества 
като витамините – А, С, Е; 
минералните вещества маг-
незий, цинк и селен; фла-
воноидите, изофлавоните, 
каротиноидите и др. Те оси-
гуряват антиоксидантна защи-
та на тялото и неутрализират 
вредното действие на свобод-
ните радикали, забавят старее-
нето, предпазват от замърсите-
лите в околната среда, а също 
и от атеросклероза, сърдечно-
съдови и всички видове рако-
ви заболявания. Успоредно с 
това подсилват имунната сис-
тема, стимулират детоксикаци-

да покрият дневните нужди не 
само от всички В-витамини, но 
също така от фолиева кисели-
на и редица минерали, които са 
важни за храненето на клетки-
те. Препоръчва се особено за 
вегетарианци, които често пъти 
страдат от недостиг на тази 
група витамини. 

Изобилие на витамин С 
Имунната ни система всеки-
дневно трябва да противостои 
на външни атаки. Витамин С 
е мощен антиоксидант, който 
укрепва защитните сили. Освен 
това удължава живота и играе 
първостепенна роля в обра-
зуването на колагена, който е 
важен за растежа и възстановя-
ването на тъканите. За разли-
ка от повечето животни, които 
сами синтезират витамин С, 
човекът трябва да го получава 
с храната. Цитрусовите и гор-
ските плодове, зеленолистни-
те зелнчуци, доматите, чушки-
те и зелето – са най-добрите 
естествени източници на аскор-
бинова киселина. При първи 
симптоми на вирусно заболя-
ване, в следоперативен пери-
од или при прием на аспирин 
се препоръчва допълване хра-
ненето с препарати от аптека-
та. Градските жители и пушачи-
те също имат повишени нужди 
от витамин С. 

Омега-3 мастни киселини
Освен че осигуряват защи-
та срещу атеросклерозата и 
сърдечносъдовите заболява-
ния, омега-3 мастните кисе-
лини понижават холестеро-
ла, укрепват имунната систе-
ма и поддържат доброто със-
тояние на кожата, ноктите и 
косата. Ценната биосубстан-
ция е съставка на рибата и 
рибеното масло, но се съдър-
жа също в растителните масла 
като соевото, рапичното, лене-
ното и конопеното.

Билкови сокове
Можете да доставите на орга-
низма си здраве и красота в 
чиста форма посредством бил-

соята и др.), който повиша-
ва способностите за концен-
трация, или с екстракт от гинк- 
го билоба, който стимулира 
паметта, посредством подо-
бряване кръвоснабдяването 
на мозъка.




