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ВИТАМИНИ ЗА ЕСЕНТА 
тялото от т.нар. свободни ради-
кали – агресивни кислородни 
атоми, които се образуват в орга-
низма като последица от замър-
сения въздух от околната среда, 
токсичните вещества в храната 
или стреса. Освен това той може 
да успокои ревматичните оплак-
вания и ставните болки, които се 
засилват при застудяване на вре-
мето. И което е особено важно: 
той стимулира образуването на 
антитела и защитни клетки на 
имунната система.
Дневна доза. Възрастните се 
нуждаят от 12 до 15 мг витамин 
Е на ден. 
Доставчици. Витамин Е се 
съдържа в много хранителни 
продукти - например ядките, 
слънчогледовото олио и олио-
то от пшенични зародиши, копъ-
ра, соевите продукти, варивата, 
пуешкото месо.

q Витамин В5
Помощ при изграждането. 
Организмът се нуждае от вита-
мин В5, известен още като пан-
тотенова киселина, за образува-
нето на коензим А. Той регулира 
защитните функции на лигави-
ците и правилното протичане на 
обменните процеси в тях. Освен 
това играе важна роля за кле-
тъчния растеж, и преди всичко 
за растежа на имунните клет-
ки. При недостига му се стига 
между другото до имунна сла-
бост, умора и депресии.

Дневна доза. 
Възрастните се нуж-

даят от 6 до 10 мг витамин В5 
на ден. 
Доставчици. Витамин В5 може 
да бъде открит в броколите, 
гъбите, телешкия дроб, варива-
та, пъстървата.

q Витамин В1
За бодрост и тонус. Когато дните 
станат по-къси и по-тъмни, 
много хора започват да стра-
дат от т.нар. зимна депресия. 

ВИТАМИНИТЕ – мини количества с мега действие: тези биоактивни 
вещества ни поддържат здрави при смяната на сезоните и ни пред-
пазват от инфекции през есента.

Когато започнат да падат лис-
тата от дърветата, се повишава 
опасността от простудни и грип-
ни заболявания. За да може 
да се предпази от от атаките 
на вирусите и другите болес-
тотворни причинители, организ-
мът се нуждае от определени 
витамини. При това са доста-
тъчни съвсем минимални коли-
чества – общо около 150 мг на 
ден. Най-добре е тези важни 
субстанции да бъдат приемани 
с храната. В забързаното еже-
дневие обаче, при нередовно 
или непълноценно „бързо” хра-
нене с полуфабрикати и бедни 
на активни съставки храни е 
добре то да бъде допълвано с 
мултивитаминни препарати от 
аптеката. Допълнителен прием 
на витамини се препоръчва 
особено в периоди на бързо 

израстване на децата или за 
хора в напреднала възраст, при 
стресови състояния, тютюнопу-
шене и повишена опасност от 
инфекции. Внимание: водораз-
творимите витамини С и В са 
много чувствителни на топли-

на и кислород. Затова плодове-
те и зеленчуците не бива да се 
съхраняват дълго, а топлинна-
та им обработка е по-добре да 
бъде краткотрайна и да става 
на пара. Ето кои са витамините, 
които специалистите препоръч-

ват като предпазваща терапия 
през есента:

q Витамин А
Защита за клетките. Една от 
най-важните му задачи е под-
държането в изправност на неж-
ните клетъчни тъкани, които 
изграждат лигавиците и органи-
те на човешкото тяло. По този 
начин витамин А ни предпазва 
от атаките на вируси и бак-
терии, които в този сезон 
са особено активни. 
При настинка орга-
низмът оползотво-
рява до 60% от 
своите запаси. 
Един целенасо-
чен прием под-
силва имунната 
система и органи-
зма като цяло.
Дневна доза. Възраст-
ните се нуждаят от 0,8 до  
1 мг витамин А на ден. Внимание: 
витамин А може да бъде предо-
зиран, ето защо с приема му не 
бива да се прекалява.
Доставчици. Богати на вита-
мин А са яйцата, сиренето, мор-
ковите и др.

q Витамин Е
Можещият всичко. Той предпаз-
ва от окисление другите витами-
ни, но преди всичко клетките в 
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Витамин В1, известен още като 
„витамин на доброто настрое-
ние”, подсилва нервната систе-
ма и подмомага възвръщане-
то на психическо равновесие. 
Тези, които страдат от недос-
тига му, показват също по-голя-
ма склонност към инфекциозни 
заболявания. 
Дневна доза. Възрастните се 
нуждаят от 1,5 мг витамин В1 
на ден. 
Доставчици. Най-богати на 
витамин В1 са пълнозърнести-
те продукти, ядките, пилешките 
гърди и свинското месо.

q Витамин С
Страж срещу инфекции. В 
обмяната на веществата вита-
мин С играе ролята на полицай, 
тъй като взема участие в много 
защитни функции на организма. 
Една от най-важните му задачи 
е да ускорява образуването на 
бели кръвни клетки и да подпо-
мага имунната система в защит-
ната й функция срещу нашес-
твието на различни болесто-
творни причинители.
Дневна доза. Възрастните се 
нуждаят от около 100 мг вита-
мин С на ден. Но в следопера-
тивен период, при състояния на 
стрес, диабет, напреднала въз-
раст или тютюнопушене нужди-
те на организма могат да бъдат 
по-високи.
Доставчици. Изключително 
богати на витамин С са чушките, 
броколите, карфиолът, цитрусо-
вите плодове, кивито, шипките, 
горските плодове.

q Витамин D
Защита за костите. Витамин D 
регулира равновесието между 
минералните вещества калций 
и фосфор, които осигуряват 
здравината на костите и зъбите. 
Обикновено в организма се син-
тезират необходимите количес- 
тва витамин D – за това е дос-
татъчно поне 10 минути на ден 
лицето и ръцете да са изложени 
на слънчева светлина. В мрач-
ните есенни дни обаче това 
може да се окаже неизпълни-
ма задача.

Дневна доза. При необходи-
мост възрастните се нуждаят от 
5 µг витамин D на ден; за хората 
над 65 годишна възраст тя може 
да достигне 10 µг/ден. 
Доставчици. Витамин D се крие 
преди всичко в морските риби 
като херинга, сардини, сьомга, 
но се съдържа също в авокадо-
то и някои гъби като печурките и 
пачия крак.
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Овладяване на стреса
Който се освобождава от стре-
са, намалява риска от сърдечен 
инфаркт с до 60%. Ето как може 
да стане това:
Всекидневният стрес често 
пъти е последица от липса на 
планиране. И около вас ли всич-
ко препуска като на забързан 
кадър, докато трупате отчаяние и 
раздразнение? Спрете за момент 
и определете приоритетите както 
в професионалния, така и в лич-

Според статистиките най-голяма заплаха за наше-
то здраве представляват сърдечносъдовите заболя-
вания. Изследванията показват, че един здравосло-
вен начин на живот може да редуцира риска до 80% 
и шасовете за това са толкова по-големи, колкото по-
рано загърбите вредните навици и възприемете опас-
ността на сериозно. 

ния си живот – кое е най-важно-
то нещо, с което първо трябва да 
се справите, кое може да поча-
ка и кое бихте могли да прех-
върлите на някой друг? Научете 
се да планирате и не забравяй-
те да предвиждате също време 
за отдих, в което да можете да си 
вземете дъх и да погледнете на 
нещата по-глобално.
Отпускане на мускулите – По-
лесно и по-бързо от автоген-
ния тренинг е да усвоите про-
гресивното мускулно отпускане 

на Якубсон - независимо дали 
това става посредством книга, 
CD или курс. Отначало започ-
нете да се упражнявате по 20 
минути на ден, а след време - 
според нуждите си.
Правилно дишане – Когато 
човек е под стрес, дишането му 
се забързва и става по-повърх-
ностно, а това изнервя допъл-
нително. Концентрирайте се за 
известен период от време върху 
дългото издишване - дълбокото 
вдишване ще последва автома-
тично и стресът рязко ще нама-
лее.
Сауна – Практикуването на 
лечебното изпотяване един път 
на седмица може да направи 
истински чудеса. Освен че ще 
освободи тялото ви от натрупа-
лите се токсини, ще се отрази 
благотворно на съня, а това ще 
отпусне също психикта ви.

Много движение
В подходящи дози спортът 
намалява кръвното налягане и 
подобрява кръвните показате-
ли. Ето какво съветват специа-
листите:
Какво може да ви мотивира да 
обуете спортните обувки? В 
една онлайн анкета болшин-
ството от участниците (43%)  
избрали следния отговор: „Ако 
със сигурност знам, че по този 
начин ще остана здрав през 
целия си живот.” Подобна гаран-
ция трудно някой би могъл да 
даде, но движението със сигур-
ност ще удължи и подобри 
качеството ви на живот.
Медицински преглед – Преди 
да се впуснете в натоварва-
щи спортове, особено ако дълго 
време не сте били активни, 
задължително трябва да напра-
вите спортно медицински тест 

за издръжливост. По този начин 
специалистът ще може да опре-
дели оптималното за вас нато-
варване и да ви помогне да си 
изготвите подходяща спортна 
програма.
Вид спорт – Идеални за сърце-
то и кръвообращението са всич-
ки видове спорт за издръжли-
вост като спортно ходене, коло-
ездене или плуване.  При нали-
чие на наднормено тегло обаче 
е по-добре да не практикува-
те джогинг – това може да се 
окаже твърде обременяващо за 
ставите ви. 

СЪРДЕЧЕН ИНФАРКТ: 

ВСЕКИДНЕВНА ПРЕВЕНЦИЯ
СЪРДЕЧЕН ИНФАРКТ: 

ВСЕКИДНЕВНА ПРЕВЕНЦИЯ

Интензивност – Заразени с енту-
сиазъм, начинаещите спортисти 
много често не успяват да дози-
рат правилно тренировките и 
претоварват организма си, което 
в крайна сметка довежда до 
това, че спортните обувки отно-
во започват да събират прах в 
килера. Спортът като сърдечна 
профилактика изисква постоян-
ство. Затова не прекалявайте – 
в началото не тренирайте всеки 
ден и увеличавайте постепенно 
натоварването. Сърцето се нуж-
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дае от определено време, за да 
се приспособи към тренировъч-
ния режим.   
Всекидневието – Всекидневното 
движение е подценявано от 
мнозина, но е от изключителна 
важност за сърдечносъдовата 
система. Затова карайте коле-
ло вместо кола, качвайте се по 
стълбите вместо с асансьора и 
изминавайте по една-две спир-
ки пеша, вместо веднага да се 
качвате на автобуса. От това ще 
спечели не само сърцето ви, но 
също двигателният апарат, хра-
носмилането, дихателната сис-
тема, психиката и добрият вън-
шен вид.

Здравословно хранене
Изследванията показват: едно 
подходящо хранене намалява 
нивото на холестерол и съответ-
но риска от сърдечен инфаркт  
с 24%.

Здравословният стил на живот 
включва преди всичко здраво-
словен начин на хранене. На 
това мнение са и 57% от участ-
ниците в онлайн анкетата. 
Независимо от това едва 34% 
от тях определят храненето си 
като такова. Ето какво казват 
специалистите:
Мазнини – Факт е, че ние се 
нуждаем от мазнините – също 
и от холестерола, като достав-
чици на енергия и за различ-
ни клетъчни функции. Но ще 
направим добре, ако увели-
чим участието на растителни 
ненаситени мастни киселини за 
сметка на животинските маз-
нини. Идеално за намаляване 
нивото на LDL-холестерола е 
соевото олио. Специалистите 
препоръчват също царевичното 
и слънчогледово олио.
Плодове и зеленчуци – 
Доказателствата за предпазва-

щото действие на една бога-
та на плодове и зеленчуци 
диета са много по-убедителни 
по отношение на сърдечносъ-
довите заболявания, отколко-
то за раковите болести. Затова 
можете да се доверите на съве-
тите на специалистите, че 600 г  
„зеленина” на ден са необхо-
дими за здравето ви и оси-
гуряват добра защита срещу 
инфаркт. Положителният ефект 
се дължи на богатото съдър-
жение на витамини, минерали 
и многообразни активни био-
съставки.
Готварска сол – Средностатис-
тическите данни сочат, че на ден 
приемаме около 12 г сол, дока-
то при нормални условия орга-
низмът ни се нуждае едва от 
6 грама. Независимо от това, 
повишената консумация на сол, 
оказва частично действие на 
кръвното налягане едва при 30% 
от българите. Консултирайте се 
с лекаря си, дали спадате към 
групата на т.нар. сол-чувствител-
ни пациенти, за да не се притес-
нявате всеки път, когато посягате 
към солницата.

Риба – Постарайте се 
прясната морска риба 

да присъства поне 
два пъти седмич-
но на трапеза-
та ви. Херингата, 

скумрията, риба-
та тон, сьомга-
та и др. съдър-

жат ценни омега-
3-мастни кисели-

ни, които ефектив-
но редуцират нива-

та на LDL-холестеро-
ла. Изследванията показват 

също, че те намаляват кръвно-
то налягане и склонността към 
тромбообразуване. 
Чесън и лук – Съдържащите се 
в чесъна, лука и праза сулфиди 
редуцират повишените кръвни 
показатели и налягане.

Медикаменти
Промените в стила на живот 
не винаги са достатъчни, за да 
намалят риска от сърдечносъ-
дови заболявания. Особено ако 
не са били направени навреме. 
Тогава биха могли да помогнат 
следните медикаменти:
Ацетилсалициловата кисе-
лина (ASS, активно вещес-
тво в аспирина, упсарина и 
др.) е позната преди всичко 
като обезболяващо средство. 
Успоредно с това тя се препо-
ръчва за предотвратяване на 
сърдечен инфаркт или инсулт. 
ASS разрежда кръвта и пре-
пятства образуването на тром-
би. Анализът на клиничните 

Ïîäóòè è îòåêëè êðàêà

Áîëêà è òåæåñò â êðàêàòà

Ä-ð Òàéñ Âåíåí
ãåë è êàïñóëè

Èìà ðåøåíèå!
Ä-ð Òàéñ Âåíåí ãåë è êàïñóëè
ñòàáèëèçèðàò ñúåäèíèòåëíàòà
òúêàí è óêðåïâàò ñòåíèòå íà
êðúâîíîñíèòå ñúäîâå.
Êðúâîîáðàùåíèåòî íà äîëíèòå
êðàéíèöè ñå ïîäîáðÿâà, îòîêúò
ñå ðàçíàñÿ è ñå îáëåê÷àâà
÷óâñòâîòî íà òåæåñò â êðàêàòà.

Натурпродукт ООД
1592 София, бул. „Искърско шосе“ 12

тел.: (02) 979 12 19, www.naturprodukt.bg

данни показва също така, че 
тя е подходяща и за първич-
на превенция. Постоянният й 
прием може да намали риска 
с до 30%. Независимо от това, 
изследванията показват, че при 
3 от 4 случая на инфаркт или 
инсулт средството не е било 
в състояние да помогне, тъй 
като причините за възникване 
на тромби са многообразни, а 
ASS въздейства само на един 
от тези механизми. Странични 
действия: ASS може да пре-
дизвика стомашни проблеми, 
както и повишена склонност 
към кървене. 
Статините могат да предпа-
зят високорисковите пациен-
ти от сърдечен инфаркт или 
инсулт, но по една различна от 
дълго време изтъкваната при-
чина. Статините действително 
намаляват производството на 
холестерол от черния дроб и 
подобряват по този начин кръв-
ните показатели: концентраци-
ята на „лошия” LDL-холестерол 
намалява, а тази на „добрия” 
HDL-холестерол се повиша-
ва. Ефектът им обаче е по-
изразен при пациентите с по-
ниски нива на LDL-холестеро-
ла, ето защо приемът на ста-
тини е по-ефективен в по-ран-
ните етапи на атеросклерозата. 
Най-новите изследвания показ-
ват, че те спират също така въз-
палителните процеси в кръво-

носните съдове и по този начин 
оказват директно положител-
но въздействие върху съдове-
те, запазвайки нормалните им 
функции.
Антихипертензивни средства 
– към тях спадат АСЕ-инхиби-
торите, сартаните, бета-блоке-
рите, диуретиците и калциеви-
те инхибитори, които по разли-
чен начин повлияват високото 
кръвно налягане, намалявай-
ки по този начин риска от сър-
дечен инфаркт или инсулт. За 
да се постигне необходими-
ят ефект, често пъти се нала-
га провеждането на комбини-
рана терапия.
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Билкови препарати – За сти-
мулиране и общо подсилване 
на сърдечния мускул е умест-
но прилагането на растителни 
препарати със съдържание на 
глог, а за укрепване на съдова-
та система с екстракти от кон-
ски кестен, листа на червено 
грозде, японско дръвче, див 
чемшир или комунига, препят-
стващи опасното образуване на 
тромби.
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БЪРЗА ПОМОЩ

Най-често необичайната, но 
също дългата едностранчива 
работа, свързана с всекиднев-
ни задължения или хоби, пре-
товарва сухожилията посред-
ством непрекъснато дърпане 
в изходната им точка в лакъ-
тя и те могат болезнено да се 
възпалят. Лекарите разграни-
чават типа болка, като опреде-
лят тази от вътрешната страна 
на лакътя като „тенис лакът”, а 
тази от външната страна като 
„голф лакът”. 

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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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

следващите една-две седмици. 
Също така не вдигайте и не 
носете тежки товари.
l Ръката обаче не бива да 
се гипсира или да се оставя в 
пълен покой, за да не се обез-
движи лакътната става.
l Първо трябва да бъде овла-
дян възпалителният процес: 
поставяйте торбички с лед на 
болезненото място за около 20 
секунди многократно през деня. 
След това раздвижвайте лакътя 
с упражнения от лечебната гим-

ПРАВИЛНО ЛЕЧЕНИЕ        ПРИ „ТЕНИС ЛАКЪТ”
Не само набеденият спорт, рaботенето с часове в градината, 
гладенето на огромни купчини с дрехи, необичайната дома-
кинска работа или пребоядисването на стаята – могат нео-
чаквано да доведат до силна болка в лакътя. На какво се 
дължи тя и как можете правилно да си помогнете.

Това, което мнозина не знаят е, 
че „също блокадите в шийните 
прешлени на гръбначния стълб 
могат да предизвикат подобни 
оплаквания, тъй като тогава се 
контрахират мускулите на ръка-
та и по този начин се натовар-
ват сухожилията” – казва д-р 
Петер Купац, ортопед и физи-
отерапевт в лечебната клини-
ка Моорбад в Бад Доберан. 
Допълнително вредят напреже-
нието и стресът, защото тога-
ва нервната система постоян-
но изпраща към мускулите и 
сухожилията възбудни импулси, 
които също ги контрахират.
Как можете да си помогнете?  
Най-подходящо би било едно 
широкообхватно лечение, целя-
що отстраняването на всички 
причини за появата на болка:
l Избягвайте по-нататашното 
едностранчиво натоварване в 

настика. Успоредно с това при-
емайте противовъзпалителни 
таблетки и третирайте мястото 
локално с гел или спрей (напр. 
с активни вещества есцин, кето-
профен, диклофенак). 
l Внимавайте с кортизоновите 
инжекции в лакътя! Те наистина 
спират възпалителния процес, 
но могат да увредят периоста 
и мастната тъкан. Освен това 
действието им е краткотрайно.
l Ако възпалението е отзвуча-
ло, кръвоснабдяването на мус-
кулатурата трябва да се регу-
лира с топлина: правете топли 
компреси или налагания с екс-
тракти от невен или арника. 
l Добро действие има също 
т.нар. кинези-тайпинг – специ-
ални залепващи се ленти, които 
леко повдигат кожата, като по 
този начин стимулират микро-
циркулацията и лимфоттока.
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секунди, после бавно върне-
те главата в изходна позиция. 
Направете упражнението и в 
другата посока.

2.  Притиснете с длан релаксира-
ща гумена топка за ръка към 
слепоочието и силно проти-
водействайте с натиск на гла-
вата срещу нея. После напра-
вете упражнението от другата 
страна на главата. 

3.  Бавно описвайте полукръгове 
с глава наляво и надясно със 
стегнати мускули, като вни-
мавате да не правите резки 
движения и да не отпускате 
главата.

ПРАВИЛНО ЛЕЧЕНИЕ        ПРИ „ТЕНИС ЛАКЪТ”
Важно, особено при тежки или 
продължителни болки:  
 Блокадите при шийните пре-
шлени трябва да бъдат отстра-
нявани посредством лечебна 
гимнастика, хиропрактика (само 
при специалист-ортопед), осте-
опатия (леки хватки за кориги-
ране на направилната поста-
новка на тялото) или специални 
масажи при рехабилитатор.
 Направете „стречинг” на врат-
ната мускулатура. Ето няколко 
упражнения, които  са подходя-
щи за раздвижване в работна 
обстановка, по време на дълъг 
път или заседяване зад бюрото: 
1.  Обхванете с ръка срещупо-

ложното ухо през главата и 
внимателно издърпайте гла-
вата в посока към ръката. 
Срещуположното рамо тряб-
ва да противодейства на дви-
жението с натиск надолу. 
Останете в разтегнато поло-
жение на врата за  около 5 

Типична причина за болки в лакъ-
тя: дълга (често пъти непривич-
на) работа с ръката. Съвет: пра-
вете почивки на всеки 1-2 часа! 
Разтоварвайте силно напрегнати-
те мускули, за да не упражняват 
натиск върху сухожилията. В про-
тивен случай може да се стигне 
до възпаление.

Мускул

Нерв

Сухожилие
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ският дихателен физиотера-
певт, Каролине фон Щайнаекър, 
съветва ръцете да се поставят 
спокойно на бюрото, а краката 
под прав ъгъл един до друг на 
пода. „Тази поза създава усеща-
не за стабилност и предотвра-
тява допълнителното напряга-
не на тялото посредтвом стяга-
не или преплитане на крайници-
те.” Отпускането на тялото вед-
нага се отразява на по-дълбо-
кото дишане, което подпомага 
редуцирането на стреса. 
Също толкова просто и ефек-
тивно е действието на друго 
антистрес упражнение, което 
може да бъде практикувано 
почти навсякъде: разперете 
широко пръстите на ръцете при 
вдишване и ги отпуснете при 
издишване (вж. карето на стр. 
10). „Дишането винаги реагира 
на разтягащо дразнене”, - казва 
фон Щайнаекър. А когато муску-
латурата се отпусне, се проме-
ня и настроението. 
Непрекъснатото поемане и 
изпускане на въздух от белите 
дробове е чувствителен сеиз-
мограф на душевното ни със-
тояние, казва професорът по 
психоматична медицина от 
Университетската клиника в 
Регенсбург,  Томас Лоев. „Винаги 
когато в ежедневието си прежи-
вяваме нещо, което предизвик-
ва емоционална реакция, то се 
отразява на начина ни на диша-
не и ние започваме да си пое-
маме въздух по-бързо или по-
повърхностно, по-дълбоко или 
с накъсани движения на гръд-
ния кош.”
От хилядолетия човекът изпол-
зва дишането като мост между 
тялото и духа. Дали става дума 
за йога, медитация, куигонг, кунг 
фу, тае чи или произнасянето 
на молитви с броеница в ръка – 
почти във всяка религия и всеки 
културен кръг могат да бъдат 
открити ритуализирани упраж-
нения, имащи за цел да при-
ведат дишането в благоприя-
тен ритъм.
„От повечето хора дишането 
дори се възприема като нещо 
спиритуално”, - е мнението на 
проф. Лоев въз основа на дъл-

ВДИШВАНЕ И ИЗДИШВАНЕ. 
Всеки човек го прави 12 до 15 
пъти на минута, около 20 000 
пъти на ден. Той продължава да 
диша, дори когато всички съз-
нателни мозъчни функции са 
изключени – в съня си, в безсъз-
нание, под наркоза. Обикновено 
никой не се нуждае от мислов-
на дейност за извършването на 
тази жизненоважна рефлекс-
на дейност. Но нека променим 
това поне за няколко минути. Да 
проследим, как при вдишване-
то гръдният кош се разширява, 
а после при издишването отно-
во спада – и как при това всич-

ВДИШВАЙ...   ИЗДИШВАЙ20 000 пъти на ден 
вдишваме и издиш-
ваме, правейки това 
несъзнателно и с 
тялото, и с душата 
си. Екстензорите на 
гърба, поясната мус-
кулатура, ръцете и 
краката вземат учас-
тие в тази жизнено-
важна функция. Който диша неправилно, се 
напряга. И който е напрегнат, диша неправил-
но. От хилядолетия човекът използва дишане-
то като мост между тялото и духа. Модерната 
медицина също откри вече този фундамент.

ко в тялото се привежда в дви-
жение. 
Не само белите дробове, диа-
фрагмата и дихателната муску-
латура на гръдния кош се акти-
визират при поемане на въздух, 
но и множество други мускул-
ни групи. Дългите екстензори на 
гърба помагат на гръдния кош 
да се разширява при вдишване. 
Гръбната мускулатура стабили-
зира гръбначния стълб, за да 
не се огъва ненужно силно при 
свиването на белия дроб при 
издишване. Подобен противо-
действащ ефект се наблюдава 
също при шийните, дъвкател-

ните, вратните и гръдните мус-
кули, дори при мускулатурата в 
лумбалната област! Ние диша-
ме с цялото тяло – действието 
достига до ръцете и краката, до 
дланите и стъпалата. Ако мус-
кулите са напрегнати, това се 
отразява на дишането, напри-
мер поради факта, че диафраг-
мата не може правилно да се 
контрахира.
И обратното – дишането е един 
мощен инструмент. Все повече 
са доказателствата за това, че 
с негова помощ може не само 
да бъде редуциран стресът и 
овладени страховете, техниките 
на дихателните терапии могат 
да въздействат на болките, аст-
мата и дори сърдечносъдови-
те оплаквания понякога много 
по-ефективно от силните меди-
каменти. 

ОТ СИЛАТА НА ДИШАНЕТО 
може да се възползава всеки, 
особено ако се намира в стре-
сова ситуация и вече усеща 
„топката” в гърлото си. Вместо 
за още по-голямо натоварва-
не да стиска юмруци и да пре-
мята крак върху крак, берлин-
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ВДИШВАЙ...   ИЗДИШВАЙ

ускорят или успокоят дишането, 
да го спрат или – като при хъл-
цането – да го извадят от такт. 
  По този начин т.нар. бароре-

цептори в стените на аортата 
и каротидните артерии регис-
трират промените в кръвно-
то налягане и сигнализират, 
например при спадането му, 
за това, че дишането трябва 
да се ускори.

  Едно повишаване или спа-
дане на телесната темпера-
тура, предизвикано напри-
мер от треска или скачане в 
студения басейн след сауна, 
учестява дишането.

  Половите хормони също 
могат да повлияят дишане-
то, което е особено осезаемо 
при жените. Както във втора-
та половина на менструал-
ния цикъл, така и по време 
на бременност честотата 
на дишане се повишава – 
един ефект, който експертите 
отдават на повишените нива 
на прогестерон в кръвта.

  Важна роля за ритъма и 
силата на дишане играят 
също така стреч-рецептори-
те в мускулите и сухожилия-
та на тялото.

гогодишните му разговори с 
пациенти. От раждащите се от 
това митове извлича изгода и 
езотеричният сектор. Пазарът 
прелива от разнообразни, често 
пъти не чак дотам издържани 
дихателни и физиотерапевтич-
ни предложения. Според мне-
нието на експерти методи като 
холотропичен бресуърк, оргони-
зандо, поларити енергетик трей-
нинг или постурална интеграция 
са много екзотични, но със спо-
рен ефект, а някои от тях като 
ребърсингът или вивацията 
могат дори да застрашат здра-
вето. Успоредно с това налице 
е респектиращият кличин опит с 
функционалното отпускане или 
концентративаната двигателна 
терапия.
Вместо да бъдат отричани или 
пренебрегвани, всичките тези 
предложения трябва да бъдат 

подробно изуче-
ни от тра-
диционна-

СТРУВА СИ ДА ХВЪРЛИМ ЕДИН 
ПО-ТОЧЕН ПОГЛЕД на това, 
какво поддържа нашия органи-
зъм в движение. Неуморно и 
без видими усилия от първо-
то поемане на въздух при раж-
дането до „последния дъх” при 
смъртта белите дробове обез-
печават всяка клетка в орга-
ганизма с кислород - без тази 
функция човек може да прежи-
вее едва няколко минути. Освен 
това те отстраняват въглерод-
ния диоксид от кръвта, който се 
образува при изгарянето на хра-
нителните вещества като отпа-
ден продукт. Огромни количес-
тва въздух се траспортират при 
тази дейност.
Дори в спокойно състояние един 
възрастен достига при дневния 
си дихателен обем до минимум 
10 000 литра. В случай, че е под 
напрежение, нуждите му от кис-
лород нарастват, а заедно с тях 
също дихателните обем и чес-
тота. При дъго колоездене бели-
те дробове вентилират 40 литра 
на минута или 5 пъти повече от 
това, което се изисква от орга-
низма при физически покой. 
При високо натоварване тези 
стойности могат да се покачат 
дори до повече от 100 литра 
на минута. Сърцето се приспо-
собява към натоварването като 

започва да изпомпва кръв по-
силно и по-бързо, за да обез-
печи по-големите количества 
от обогатена с кислород кръв 

в тялото.
Така наречените хеморецепто-
ри в аортата и двете каротид-
ни артерии постоянно контроли-
рат съдържанието на кислород 
и въглероден диоксид в кръв-
та и са директно свързани с 
дихателния център в мозъчния 
ствол. Ако налягането на кис-
лорода намалее или се покачи 
концентрацията на въглероден 
диоксид, дихателният център 
незабавно реагира и изпраща 
сигнали на диафрагмата и меж-
дуребрената дихателна муску-
латура да работят по-силно и 
по-бързо. 
В дихателния център се сре-
щат още много други сигнали от 
целия организъм. Те могат да 

ПСИХИКАТА ПОДТИКВА ДИ- 
ХАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР да учес-
ти дишането при състояния на 
натоварване, стрес или страх 
посредством нервните пътища 
от кората на големия мозък, 
от лимбичната система или от 
хипоталамуса. В моменти на 
ужас или паника кората на над-
бъбречните жлези отделя стрес-
хормоните адреналин и корти-
зол, които чрез кръвта дости-
гат до дихателния център. Най-
често срещаната реакция е, че 
диафрагмата конвулсивно се 
свива и дишането става учес-
тено, повърхностно и накъсано. 
Много хора познават това усе-

та медицина. 
„До ден днешен 

дихателната терапия 
предстявлява един дял 

от медицината, който 
отчасти не се при-
ема на сериозно, 
а до преди някол-
ко години дори 

не беше обект на 
изследване”, - казва 
проф. Лоев.
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Анатомия на една глътка въздух
Най-важният мотор на дишането е диафрагмата, чиято здра-
ва плоча от мускули отделя сърцето и белите дробове от сто-
машната кухина. В напрегнато състояние тя се издува като 
купол. При вдишване диафрагмата се контрахира, куполът се 
изглажда, дробовете се разтеглят надолу и се изпълват с въз-
дух. Подобно на мех в коремната кухина се генерира наляга-
не, благодарение на което дробовете могат да поемат въздух от 
околната среда до най-малките си разклонения.
Издишването обратно е един акт на отпускане. Докато контрак-
циите на диафрагмата отслабват, дробовете се свиват и връ-
щат гръдния кош и коремната кухина в изходна позиция. При 
издишването в известна степен се активира мускулатурата на 
коремната стена, която подпомага връщането на диафрагма-
та нагоре.

Коремно дишане: Експертите определят дишането с учатие 
предимно на диафрагмата като коремно дишане – независи-
мо от подвеждащото естество на термина. Тъй като коремът 
само привидно е активен при дишането: поради контракции-
те на диафрагмата намиращите се под нея органи се придвиж-
ват нагоре при всяко вдишване, а при всяко издишване се връ-
щат обратно.
Гръдно дишане: Преди всичко при физическо напрягане, но 
също и при голямо умствено, психическо напрежение или при 
протягане на ръцете нагоре, дейността на диафрагмата бива 
подпомогната от гръдния кош. Благодарение на това, че нами-
ращите се между ребрата мускули се контрахират, те повдигат 
гръдния кош и разтеглят двете половини на белия дроб нагоре 
и в хоризонтално направление. 

Вдишване... Издишване...

Шийна мускулатура

Междуребрена 
мускулатура

Обем 
на дроба

Междуребрена 
мускулатура

Обем на дроба

Диафрагма

Диафрагма

напряганеДвижение на ръцете срещу  
страх и болка

При стрес или натоварване много хора 
се оплакват от накъсано и повърхност-
но дишане. То обаче още повече влоша-
ва състоянието им: мускулите се сви-
ват спастично, сърцето ускорява своя 
ритъм, ръцете започват да се потят. Едно 
съвсем просто упражнение с разтягане 
на пръстите може да предотврати вло-
шаването на симптомите и да подпо-
могне редуцирането на стреса. При това 
то може да бъде правено незабележимо 
във всяка ситуция и от всякакво поло-
жение на тялото – стоящо, седнало или 
легнало.

Отпуснете ръцете си спокойно до 
тялото или на подлакътниците на стола, 
на който седите. 

Разперете пръстите и разтегнете 
дланите си при вдишване толкова широ-
ко, колкото можете. Ефектът се подсил-
ва, ако при това ръцете извършват плав-
но движение навън и нагоре.

Докато издишвате, върнете ръцете 
в изходна позиция. Дланите и пръстите 
трябва да са напълно отпуснати.

Обикновено са достатъчни 4 до 5 
повторения, за да се усети, че упражне-
нието не само е регулирало дишането, но 
и е успокоило пулса.

отпускане

1

2

3

4

Коремна мускулатура
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щане като „недостиг на въздух” 
и са го изпитвали, когато си пое-
мат въздух на висока надморска 
височина или докато рязко се 
спускат надолу с увеселително 
скоростно влакче.
„Никой човек не е винаги споко-
ен и уравновесен”, - казва диха-
телният физиотерапевт фон 
Щайнаекър. Който просто се е 
стреснал от нещо, автоматич-
но задържа въздуха си едно-
кратно. Който обаче е много 
ядосан от шефа или партньора 
си, трудно може да скрие сви-
ването на диафрагмата и накъ-
саното си дишане. „В подобни 
случаи на човек му се иска да 
се развика или разплаче. При 
всички положения това е реак-
цията, която отговаря на подоб-
на психологическа ситуация”,  
- е на мнение фон Щайнаекър. 
„Но още от детска възраст се 
научаваме да регулираме емо-
циите си.”
Вместо да крещим и да пла-
чем, блокираме естественото 
движение на диафрагмата и на 
външен вид запазваме спокой-
ствие. Много често обаче чув-
ствата изскачат на повърхност-
та: започваме да си поемаме 
дъх на пресекулки или гласът 
ни предателски се разтрепер-
ва при усилието да сдържим 
плача си.
Контролирането на емоции 
е важно културно умение. С 
течение на времето обаче 

могат да се проявят последи-
ци, предизвикани от потисна-
тите реакции: който се нами-
ра под непрекъснато напре-
жение или е преживял пре-
калено много негативни емо-
ции, продължава да поддържа 
своето стресово или страхо-
во дишане, дори когато външ-
ните причини за това са пре-
минали. „Ако за по-продължи-
телно време се задържи нере-
гулираният или повърхностен 
дихателен ритъм”, - казва фон 
Щайнаекър, - „той продължа-
ва да оказва негативно въз-
действие на настроението и 
психическия статус, дори да 
не съществуват вече обектив-
ни причини за това.” А човек, 
обсебен от страхове и нега-
тивно мислене, лесно изпада 
в паника и тогава дишането му 
става още по-хаотично. 
Всеки може да се възползава 
от тези механизми и съзнателно 
да насочва дишането си в жела-
на посока – при положение, че 
забелязва и следи вътрешни-
те промени в тялото си. При 
това той може да си помогне с 
изпитани методи от областта 
на доказали ефективността си 
дихателни терапии – техниките 
от автогенния тренинг, куигонг, 
тае чи или йога. Посредством 
йога или упражнения за концен-
трация някои екстремни водо-
лази, например, са в състоя-
ние да задържат дишането си 

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
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до 9 минути, докато нетрениран 
човек може да направи това за 
не повече от 2-3 минути.

ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ 
от постоянното неправилно 
дишане е спортът – е мне-
нието на Герхард Шулце-
Вернингхаус, професор по 
пулмология от Рурския уни-
верситет в Бохум. Който раз-
движва кръвообръщението си 
посредством колоездене, плу-
ване, джогинг или гимнастика, 
автоматично подобрява пое-
мането на кислород в бели-
те дробове и съответно наси-
щането на целия организъм с 
него. И тъй като по този начин 
се увеличава кислородната 
надбавка за сърдечната дей-
ност, пулсът се забавя, което 
допълнително щади сърцето 
и кръвообращението. 
Множество нови изследвания 
показват, че сърцебиенето и 
дишането могат да бъдат успо-
коявани и чрез речта. Доказано 
е че рецитирането на стихо-
творения значително снижа-
ва честотата на дишане. Така 
например рецитирането на 
омировата „Одисея” редуцира-
ла дихателните движения на 
участниците в едно изследва-
не от 15-20 на 6 до 8 на мину-
та! Успоредно с това, по-бавно-
то дишане успокоило и сърдеч-
ния им ритъм.

Ритмизирането на дишането 
може да бъде постигнато не 
само със стиховете на Омир. 
Подобен ефект, както доказал 
преди няколко години медикът 
Лучано Бернарди от универси-
тета Павия, има също пеенето 
на йогийските мантри „ом мани 
паде ом”, реденето на молитви 
с броеница в ръка или активно-
то участие в католическа служ-
ба, по време на която в заклю-
чение на всики цикъл латин-
ското „Ave Mariа” се повтаря 
около 150 пъти, изговаряно от 
свещенника и всички присъс-
тващи. При това за поемане на 
въздух между отделните тек-
стове остават около 10 секунди 
– точно толкова, колкото спо-
ред Бернарди било оптимал-
но за сърцето, тъй като регу-
лацията на кръвното наляга-
не в човешкия организъм става 
според вътрешен ритъм, който 
съвпада точно с този такт. И 
действително, направените от 
Бернарди измервания показа-
ли, че приспособимостта на 
сърдечната дейност и реактив-
ността на сензорите за кръвно 
налягане в организма осезател-
но се повишили посредством 
молитвите. И двата фактора 
представляват важни защитни 
механизми за сърцето и кръво-
обращението.

Основната работа при газо-
вия обмен в белите дробове се 
извършва от около 300 алвеоли. Чрез тях организмът 
поема свеж кислород и успоредно с това се освобож-
дава от образувалия се в клетките като отпаден про-
дукт въглероден диоксид. Микроскопични мехурче-
та, оплетени в мрежа от изключително фини капиля-
ри, стоят на гроздове в края на всички бронхи.
С всяко вдишване тези миниатюрни балончета се 
издуват, а при издишване се свиват обратно. Само 
благодарение на дифузията те успяват в рамките на 
секунди – между вдишването и издишването - да про-
менят драстично състава на въздуха: количеството на 
кислорода спада от 21 на 17%. Успоредно с това делът 
на въглеродния диоксид се покачва повече от стократ-
но в сравнение със стойностите му във въздуха на 
околната среда. Този високоефективен обмен е възмо-
жен, единствено защото повърхността за поемане и 
подаване е максимално оползотворена. Благодарение 
на множеството си разклонения тя възлиза на 120 ква-
дратни метра – толкова, колкото голямо четиристай-
но жилище! 
Хората, занимаващи се със спорт, могат да изпол-
зват два пъти повече кислород от въздуха в сравне-
ние с нетренираните. Тъй като при атлетите тъкан-
та е снабдена с повече капиляри и те могат да поемат 
повече от транспортирания с кръвта кислород. Хората 
с ниска физическа активност трябва да дишат по-
често, за да поемат същото колическво кислород. При 
това колкото по-дълбоко вдишва човек и колкото по-
добре изпразва дробовете си при издишване, толкова 
по-рядко му се налага да си поема въздух. Плиткото, 
повърхностно дишане позволява използването на едва 
половината капацитет на белите дробове, а това бързо 
води до слабост и умора.

120 квадратни 
метра –  
специално  
за газов  
обмен

Обогатената с кислород 
кръв се връща обратно 
в кръвообращението

Алвеоли

Бедната на кислород кръв 
от кръвообращението

Кислородът от вдишания 
въздух се предава 

на кръвта

Бронхиоли

Мускули

Поетият 
въздух 
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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

Превенцията е по-добра  
от лечението
„Измивайте зъбите си след всяко 
ядене” – по-добре зачеркнете 
това изречение от внушителния 
списък с напътствия, който пази-
те в главата си. Непосредствено 
след едно богато на киселини 
хранене зъбният емайл е особе-
но мек и чувствителен - интен-
зивното търкане може дори да 
го увреди. Затова е по-добре 
да изчакате половин час, дока-
то емайлът отново се втвърди, 
преди да посегнете към четка-
та. Един добър трик за ускоря-
ване на втвърдяването е изплак-
ване на устната кухина с мляко. 
Натуралното кисело мляко и 
несъдържащите захар дъвки 
също биха могли да подпомогнат 
процеса. Особено ефективни за 
целта са специалните хигиенизи-
ращи дъвки, които съдържат не 
само редуциращия киселинно-
то действие на захарите ксилит, 
но и естествени антибактериал-
ни растителни екстракти от сал-
вия, чаено дърво или подсил-
ващи съставки като екстракт от 
зелен чай. Дъвченето на дъвка 
може и да не по вкуса на всеки, 
но чаят със сигурност ще ви 
се услади! Особено полезни за 
зъбите и венците са неподсла-
дените зелени или черни чайо-
ве. Те са изключително богати 
на заздравяващия емайла флу-
орид, както и на дъбилни веще-
ства, които подсилват венците. 
Но не само това – като специал-
на добавка за здравето на уст-
ната кухина зеленият и черният 
чай съдържат също полифено-
ли – субстанции, които ефектив-
но спират растежа на кариесни-
те бактерии.

Болката отслабва
Дори една малка фисура в 
зъба може да причини болка, а 
веднъж появила се, тя не изчез-

БИЛКИ  
ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ 

Освен регулярното миене и подходящото хранене, здраве за зъбите 
може да потърсите също от природната „аптека”, предлагаща изо-
билие от активни биосъставки, които могат да подсилят венците и 
да заздравят зъбите. Не случайно билките намират все по-широко 
приложение в масовата индустрия за орална хигиена.

ва сама. Затова побързайте да 
си запишете час при стоматолог, 
за да не се превърне цепнати-
ната в кариес. Не е необходимо 
да посягате веднага към силните 
медикаменти за успокояване на 
болките до провеждане на лече-
ние. Това може ефективно да се 
направи и с етерично масло от 
карамфил. Капнете 2-3 капки 
от маслото на памучен тампон и 
го притиснете към болящия зъб. 
Този, за който процедурата е 
неприятна, може да разтвори 3-
5 капки в чаша с вода и да прави 
промивки или гаргара с нея мно-
гократно през деня. Но не прека-
лявайте, тъй като карамфилово-
то масло действа не само дезин-
фекциращо и локално анесте-
зиращо - в големи количаства 
може също да раздразни лига-
вицата. По-мека е обезболява-
щата терапия с масло от чаено 
дърво. При нея също са доста-
тъчни 3 до 5 капки, разтворени 
в чаша с вода. Тъй като масло-
то от чаено дърво е подходящо 
само за външна употреба, тряб-
ва да внимавате да не преглъ-
щате разтвора, докато правите 
промивки или гаргара.

Мека противовъзпалителна 
терапия
Като правило много по-често 
от увредените зъби ни се нала-
га да се справяме с болезнени-

те възпаления на венците. Но 
няма защо да се притеснявате 
- срещу инфекциите на устната 
кухина съществуват множество 
билки. Преди всичко салвия-
та, лат. Salvia officinalis, извест-
на още като градински чай, се 
цени като меко, но високоефек-
тивно дезинфекциращо сред-
ство за възпалени венци. Най-
добре е да се приготви чай от 
изсушени листа (1 с.л. се зали-
ва с една чаша вряща вода и се 
оставя да се запари за около 10 
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Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

минути) и да се плакне устата 
с него многократно през деня. 
Още по-лесно е използването 
на чисто етерично масло от сал-
вия – разтварят се 4 капки в 
ликьорена чаша с топла вода, 
с която се прави гаргара мно-
гократно през деня. Добро дей-
ствие срещу инфекции от вся-
какав вид имат разтворите за 
уста с етерични масла от лайка, 
мента, мащерка. Също неве-
нът, лат. Calendula officinalis, 
едно ценено от прастари вре-
мена лечебно растение, може 
да помогне при възпаления на 
устната кухина. Използват се 
както чаят от свежи или изсуше-
ни цветни листенца, така и сил-
ната отвара за налагане върху 
болното място или разтворите 
с етерично масло за промивки 
и гаргара. 

Балсам за рани  
по лигавицата
Растителните слузни вещес-
тва се отразяват много добре 
на нарената лигавица в устна-
та кухина. Като балсам мрежо-
подобните им структури покри-
ват възпалената тъкан, успоко-
явайки болката и предпазвай-
ки я от по-нататъшни дразне-
ния. Преди всичко корените на 
слезовите растения като бяла-
та ружа, лат. Althaea officinalis, 
градинската ружа, лат. Althaea 
rosea, както и различните видо-
ве на дивия и градински слез са 
особено богати на слузни вещес-
тва. Могат да се използват както 
изсушените корени, така също 
цветовете и свежите листа на 
растенията. Те съдържат по-
малко слузни вещества от коре-

ните, но са в достатъчни коли-
чества за направата на ефекти-
вен разтвор за промивки на уст-
ната кухина. За целта накиснете 
свежия или изсушен растителен 
материал в хладка вода и оста-
вете за няколко часа при стай-
на температура, после преце-
дете и използвайте разтвора за 
промивки и гаргара. Също лис-
тата на мъртвата коприва, лат. 
Lamium, теснолистия жиловлек, 
лат. Plantago lanceolata, и лопе-
на, лат. Verbaskum, са много 
подходящи за направата на раз-
твор за промивки на устата чрез 
извлек със студена вода.

Бoровинки за подсилване  
на лигавицата
Не само дезинфекциращите ете-
рични масла и слузните вещес-
тва подпомагат лечението на 
възпаленията в устната кухина. 
Много ефективно е също дей-
ствието на дъбилните вещества, 
съдържащи се например в чер-
ните боровинки или ревена, лат. 
Rheum officinale L. Дъбилните 
вещества притежават ценното 
качество да заздравяват лига-
виците така, че болестотворни-
те микроорганизми да не могат 
да се развиват. Който иска да 
се възползва от лечебните свой-

очиболец (пача трева, златур-
че, лат. Potentilla anserinа), коре-
ни на очиболец (лат. Potentilla 
erecta), розови листа или листа 
и кора от Hamamelis virginiana.

Ехинацея за по-добъра 
имунна защита
Наричана от сиуксите „чудотвор-
ната индианска билка”, ехина-
цеята (лат. Echinacea purpurea) 
в продължение на стотици годи-
ни била считана за панацея на 
всички болести. Дори в днеш-
но време – във века на химия-
та и антибиотиците - тя се смята 
за едно от най-известните сред-
ства за подсилване защитните 
сили на организма. Освен иму-
ностимулиращ ефект за лига-
вицата на устната кухина, тази 
ценна билка притежава също 
антибактериално и болкоуспоко-
яващо действие. Ето защо тя е 
много подходяща за лечение на 
рани. Тъй като активните състав-
ки на растението се консервират 
добре в алкохол, с разредана-

ства на ревена може да използ-
ва готова високо концентрира-
на тинктура от корeна на рас-
тението, като многократно през 
деня налага възпалената лига-
вица с напоен памучен тампон. 
Можете също сами да приготви-
те разтвор за плакнене на уста-
та от боровинки. За целта изси-
пете 2 с.л. изсушен плод във 250 
мл кипяща вода и го оставете да 
се вари около 10 минути. Така 
приготвеният, богат на дъбилни 
вещества чай, се отразява добре 
не само на венците, но под-
силва и стомашната лигавица. 
Лесни за приготвяне и с ефек-
тивно действие са също чайове-
те за промивки и гаргара от пачи 

Освежаваща вода за уста за всеки ден
10 капки ментово етерично масло 
10 капки лавандулово масло 
10 капки лимоново масло 
3 капки етерично масло от мащерка
3 капки етерично масло от чаено дърво

250 мл дeстилирана вода или негазирана минерална вода

Разбъркайте етеричните масла и водата в добре затварящо 
се шише. Всеки път преди употреба разклащайте бутилката. 
Многократно през деня правете промивки или гаргара по 1-2 мину-
ти, след което изплювайте.

та тинктура могат да се правят 
промивки и гаргари при възпале-
ние и ранички в устата, за дезин-
фекция или общо подсилване 
на лигавицата. Многопосочно 
и ефективно е също така дей-
ствието на следния чай: разбър-
кайте в равни части накъсани на 
дребно изсушени корени от ехи-
нацея с листа на пелин и мента. 
2 ч.л. от билковата смес залей-
те с чаша вряща вода и оста-
вете 10 минути да се запари. 
Многократно през деня може-
те да правите промивки и гар-
гара на устната кухина, а така 
също да пиете от чая за под-
силване на общия имунитет на 
организма.
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8 СТЪПКИ ЗА  
ПО-КРАСИВА КОЖА

За съжаление е факт: още от 25-годишна възраст кожата 
започва да се старее. Тя вече не може да задържа вла-
гата, а предпазващите я колагенови влакна започват да 
се разграждат. Един процес, който е генетичо програми-
ран. Установено е обаче също така, че който дори само 
поддържащо се грижи за кожата 
си и я защитава от вредните вли-
яния на околната среда, може за 
по-дълго време да заличи следи-
те на състаряването. 

1 Вода и пак вода
Хидратиране на кожата отвътре. 
Всеки знае за 2-та литра вода на 
ден, но малко са тези, които дей-
ствително посягат често към бутил-
ката с минерална вода. Затова раз-
нообразете напитките – зеленчукови 
бульони, натурални сокове, непод-
сладени билкови чайове. Особено 
полезен е зеленият чай, който при-
тежава редица ценни анти-ейджинг 
свойства – той има антиканцероген-
но действие, стяга съединителна-
та тъкан и улавя свободните ради-
кали, които бързо увеличават коли-
чеството си вследствие на слънче-
вото лъчение или тютюнопушене-
то например, но така или иначе са 
част от нормалните обменни проце-
си в организма.

2 Предпазващи кремове
Перфектна основа за през деня. В 
днешно време дерматоллозите знаят, 
че кожата старее дори под влияни-
ето на обикновената дневна светли-
на. Затова при грижата е важно тя да 
бъде защитена от UV-лъчението. Това 
може да бъде направено посредством 
химически слънцезащитен филтър 
или чрез растителни активни състав-
ки, предотвратяващи UV-увреждане-
то като фитостероли (растителни хор-
мони) или витамините А и Е. Не само 
външното третиране с кремове пред-
пазва от състаряващото влияние на 
слънчевата светлина, приемането на 
храна, богата на витамините А, С и Е 
и особено на бета-каротин (провита-
мин А, съдържащ се в оранжево оцве-
тените плодове и зеленчуци), подо-
брява тена, защитните свойства на 
кожата и неутрализира вредните UV-
въздействия.

низми за регенерация на клетката – 
разнообразни пептидни комплекси, 
ретинол (вит. А), токоферол (вит. Е), 
плодовокиселинни ензими, сквален, 
фитостерини и т.н. 

7 Масаж на лицето
Енергиен тласък за кожата. 
Достатъчни са 5 минути на ден 
преди вечерното намазване с крем, 
за да усетите отпускането на муску-
латурата и тонизирането на кожата. 
Масажирайте лицето с леки кръгооб-
разни движения преди или по време 
на нанасяне на крема. Това подобря-
ва клетъчната активност и снабдява-
нето с кислород, стимулира оттока 
на лимфата и стяга тъканите.

8 Интензивно лечение
Грижа с дълбоко действие. От време 
на време кожата ви е особено измо-
рена и суха? Могат да помогнат 
специалните концентрати с висо-
ко дозирани активни съставки. Те 
съдържат задържащи влагата хиал-
уронови киселини, регенериращи 
мултивитаминни комплекси, изглаж-
дащи церамиди или подмладява-
щи растителни хормони. Най-добре 
е да се използват вечер – самостоя-
телно или преди нанасянето на нощ-
ния крем.

3 Аеробика за лицето
Предпазва от мимически бръч-
ки. Многократно през деня напря-
гайте лицевите мускули – например, 
стиснете очите и устата и със сила-
та на мускулите имитирайте ядосана 
гримаса. След това отворете широ-
ко очите и устата, изобразявайки 
радостна гримаса. Повторете някол-
ко пъти упражнението, поддържай-
ки всеки път лицевата мускулатура 
напрегната за около 10 секунди.

4 Анти-ейджинг коктейли
Кожата обича антиоксидантите. 
В лимоните, портокалите, манда-
рините се съдържа голямо коли-
чество витамин С. Този мултита-
лант изглажда тъканите и неутрали-
зира вредното действие на свобод-
ните радикали. Изпивайте на ден 
поне една чаша от следния пред-
пазващ коктейл: изстискайте 2 пор-
токала или 4 манадарини и 1 лимон 
и разредете с 1/8 л минерална вода. 
Много полезни са също прясно изце-
дените плодово-зеленчукови сокове 
с моркови, чушки, ябълки, киви.

5 Меко почистване
Задължителна грижа преди сън. 
И най-скъпите кремове се обезсмис-
лят, ако филм от наслоена мърсо-
тия, пот или грим запушва пори-
те и спира проникването на актив-
ните съставки. Почиствайте основ-
но кожата преди сън със специални 
емулсии или тоалетни млека, които 
не увреждат естествения предпазен 
киселинен слой на кожата, а я хидра-
тират и омазняват.

6  Възстановяващи нощни  
кремове

Красиви по време на сън. Докато 
почиваме, клетките в организма 
ни работят на високи обороти и се 
делят 10 пъти по-бързо, отколко-
то през деня. Затова хранителните 
вещества, подадени отвън, нощно 
време се преработват по-добре. 
Анти-ейджинг козметиката подобря-
ва състоянието на кожата, смекча-
ва линиите и поддържа еластич-
ността на кожата посредством все 
нови и нови активни съставки. В 
най-новата генерация кремове се 
съдържат вещества, които регули-
рат преди всичко собствените меха-




