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ЛЕКА НОЩ  
– ДОБРО

Всеки четвърти се върти в леглото и има проблеми със 
заспиването или накъсан нощен сън, а всеки пети се 
оплаква от проблеми при ставане – недоспиване, зама-
яност, умора, която го съпътства през целия ден. Сега, 
когато слънцето изгрява рано, нещата би трябвало да 
изглеждат по-оптимистично, отколкото през тъмните 
зимни сутрини, но пък и денят е по-дълъг, а вечерите 
топли и случаите да си лягате след 12 много по-чести.  
Как да излезете от омагьосания кръг и да направите нощта 
спокойна, а деня си пълноценен? Ето нашите съвети.

Въртите се
с часове в леглото?  Четете 
до късно? Обичате да чисти-
те нощем? Не сте сами. Според 
Немското дружество по нарушения 
на съня над 20 милиона герман-
ци не намират спокоен сън нощем. 
Подобно е положението и в други-
те европейски държави – приблизи-

мулира кръвообращението и обмя-
ната на веществата, като повиша-
ва телесната температура. А това 
действа на организма възбуждащо 
и събуждащо” – казва д-р Гайслер. 
Спортът през друго време на деня 
обаче стимулира заспиването и под-
помага здравия нощен сън. Едно 
изследване показва, че хората, 
които се занимават 3 пъти седмич-
но със спортове за издръжливост 
(напр. джогинг, плуване или колоез-
дене) се радват на по-продължител-
ни дълбоки фази на съня.
 
 Предварително отпускане
Твърдо установените ритуали под-
помагат отшумяването на пробле-
мите от деня и отпускането на пси-
хиката и тялото. Приемете не много 
гореща отпускаща вана (37о), по-
слушайте приятна музика или поче-
тете хубава книга (но не и напрег-
нат криминален роман). А телеви-
зията е табу! „Дразнещото хипноти-
зиращо лъчение пречи на отпуска-
нето и стимулира нарушенията на 
съня” – е на мнение д-р Гайслер.

 Поддържане на ритъма
Непрекъснато сменящото се 
време на лягане вечер и събужда-
не сутрин стимулира нарушенията 
на съня, като пречи на правилно-
то заспиване и на дълбокия нощен 
сън. Постоянният ритъм на ляга-
не и събуждане е от голямо значе-
ние за правилното функциониране 
на т.нар. вътрешен часовник, който 
определя фазите на биологичния 
ни ритъм. Затова положете усилия 
да се приучите да си лягате и ста-
вате по едно и също време – също 
и през уикендите. 

  В леглото, само  
ако сте уморени

След половин час още не сте зас-
пали? Или вече сте се събуди-
ли от 20 минути, но продължава-

УТРО!

телно всеки четвърти страда от сму-
щения на съня. „Най-често винов-
ни за това са стресът, вътрешно-
то безпокойство, напрегнатата рабо-
та, нереализираните амбиции или 
страховете” – обяснява д-р Петер 
Гайслер, завеждащ лабораториите 
по изследване на съня към психиа-
тричната клиника на Регенсбургския 
университет. Медиците знаят, 

че добрият сън започва от деня. 
Състоянието на повишена превъз-
буда пречи не само на заспиването, 
но отслабва дълбочината на съня и 
е причина за накъсания му ритъм. 
Крайните физически изтощения и 
тежките психически състояния като 
психози или страхови неврози след-
ва да бъдат лекувани при специа-
лист, който може да назначи подхо-
дяща медикаментозна терапия за 
подпомагане на съня. А при по-леки 
смущения биха могли да помогнат 
следните съвети:

 Никаква активност вечер 
Поне два часа преди лягане не 
упражнявайте никакъв спорт и не 
извършвайте натоварващи дей-
ности. „Физическата активност сти-
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Капнете 2-3 капки лавандуло-
во масло на възглавницата си. То 
оказва различно по сила действие 
на различните хора, но няма да ви 
навреди да опитате. 
Внимавайте обаче със синтетични-
те сънотворни! Те трябва да бъдат 
приемани само по лекарско пред-
писание и под лекарски контрол, 
дори и да могат да бъдат закупени 
без рецепта.

 Вечеряйте рано
Богатите на въглехидрати и бедни 
на мазнини храни като зеленчуци, 
хляб, пълнозърнести спагети, или 
картофи са идеални за вечерно-
то хранене, тъй като въглехидрати-
те довеждат организма до сънено 
състояние. Но трябва да избягвате 
големите порции и яденето след 20 
часа. Експертът Гайслер коменти-
ра: „Поради увеличената храносми-
лателна дейност, тялото не може 
да достигне състояние на покой, а 
това пречи на отпускането и заспи-
ването.” Обратното е също непра-
вилно: ако поемате недостатъчно 
храна, в организма се усеща недос-
тиг на захар. А това води до усеща-
не на глад и реакция на събужда-
не. Нашият съвет е: банани и кисе-
ло мляко. Те повлияват благотвор-

„Многото светлина спира произ-
водството на хормона на съня – 
мелатонин” – обяснява медикът. 
Той се синтезира от хипофизната 
жлеза, която се намира се в мозъ-
ка. Светочувствителният орган е 
свързан с мрежестата структура на 
ретината на окото. 

 Легнете удобно
Важно е да спите на удобен 
матрак, за да избегнете схваща-
нето и болките в гърба. Той трябва 
да поддържа тялото ви така, че да 
не се допуска пропадане и гръб-
начният стълб да остава изпра-

те да се въртите от една страна на 
друга? Тогава станете! Напуснете 
спалното помещение и се заемете 
с някаква спокойна дейност като 
четене, гладене и разтребване, 
докато не се почувствате уморени. 
След това не се изкушавайте да 
довършите започнатото, а бързо 
се върнете между завивките. „Ако 
страдате от смущения на съня,” 
– казва д-р Гайслер – „трябва да 
прекарвате не повече от 7 часа 
на денонощие в леглото (което 
включва и прилягането на дива-
на през деня). Лекото недоспива-
не не вреди на организма” – обяс-
нявя той – „тялото лесно ще навак-
са недостига по време на дълбоки-
те фази на съня през следващите 
нощи. За всякакви други дейности 
извън секса и съня обаче леглото е 
най-добре да бъде спестявано”.

 Мляко или чай преди сън
Един успокояващ чай от мато-
чина, лавандула и копър (½ ч.л. 
се заливат с чаша вряща вода 
и запаряват) ще ви дойде добре 
преди сън. Отпускащо действие 
има също липовият чай или чаша 
топло мляко с мед. Но от кафето, 
алкохола и цигарите е най-добре 
да се откажете след 16 часа, ако 
искате да нямате проблеми през 
нощта.

 Билкова помощ от аптеката
Валерианата може забележимо 
да подобри качеството на съня. 
Съдържащите се в билката сти-
мулиращи съня активни състав-
ки имат действие, подобно на син-
тетичните медикаменти за сън. 
Важно: билковите препарати (под 
формата на таблети, капки или 
чайове) често пъти трябва да 
бъдат приемани по-продължител-
но време (до няколко седмици) и в 
достатъчни дози, за да имат ефект. 
Те обаче много рядко показват 
странични действия (като замая-
ност, намалена концентрация или 
лоша реактивност при шофиране) 
и не водят до пристрастяване.
Също маточината и хмелът пома-
гат при напрегнатост и преумо-
ра. Смесете по 25 г валериана, 
маточина и мъченица (Passiflora 
incarnata) с 15 г хмел и 10 г същин-
ска лазаркиня (Asperula odorata) и 
пийте вечер под формата на чай. 
В листата от лавандула се крият 
етерични масла, които отпсукт 
мускулите и нервната система. 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

но храносмилането и съдържат сти-
мулиращия съня белтъчен гради-
вен елемент триптофан. 

 Записвайте грижите си
Не носете проблемите си в легло-
то. Най-добре е да си запишете 
предварително какво ви притесня-
ва и върху какво трябва да помис-
лите на следващия ден. Така ще 
сте спокойни, че сте набеляза-
ли проблемните точки и няма да 
ги прехвърляте до късна нощ в 
мисълта си от страх да не забра-
вите или пропуснете нещо. 

 Изключете светлината
Затъмнете спалното помещение 
колкото е възможно по-добре. 

 Проветрете стаята
От значение за добрия сън е 
и микроклиматът в помещение-
то. Погрижете се да си осигури-
те една добре проветрена, хлад-
на стая (оптималната температу-
ра е от 15 до 18о). В никакъв слу-
чай не бива да се изпотявате, но 
също и да мръзнете – и двете 
състояния пречат на отпускане-
то на тялото.

вен, докато хълбоците и рамене-
те могат да потъват. 

Проблемите
със ставането не винаги 
се дължат на недостиг на сън и 
почивка. Ниското кръвно наляга-
не, насилването на индивидуал-
ния биоритъм или събуждането по 
време на дълбока фаза на съня 
могат да предизвикат замайване, 
чувство на неудовлетвореност или 
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психически дискомфорт. За да пре-
одолеете неприятните усещания и 
възстановите бързо физическото 
и психическото си равновесие, е 
достатъчно да се вслушате в след-
ните съвети:

се наливат сутрин с кафе, без да 
сложат нищо в устата си. Това 
обаче ги прави още по-отпадна-
ли, тъй като мозъкът им не се 
оросява добре. Последицата е, че 
към естествената обедна отпад-
налост се прибавя и вече натру-
пана умора, тъй като липсва дос-
тавка на енергия. Най-подходяща 
е енергийната закуска с мюсли 
или пълнозърнест хляб и плодо-
ве, тъй като плодовата захар под-
държа енергийния статус високо. 
Чаша с какао ще ви направи щаст-
ливи, чай от мате ще засили обмя-
ната на веществата.

лете лампата. За целта са разра-
ботени дори светлинни будилни-
ци, които осигуряват индивидуал-
но разсъмване, като симулират 
изгряване на слънцето посред-
ством постепенно засилване на 
светлината, придружено с пред-
почитан акустичен сигнал – пеене 
на птички, камбанен звън или 
кукуригане на петел. Е, ако не 
разполагате с подобно устрой-
ство, е достатъчно да посегне-
те към лампата, след като вече 
така и така сте протегнали ръка, 
за да я стоварите върху дрънча-
щия будилник…

  Предвидете достатъчно 
време за разсънване

Който трудно вдига глава от въз-
главницата, е добре да нагла-
ся часовника си четвърт час по-
рано. Тези 15 минути няма да 
донесат кой знае колко пове-
че сън, но ще ви спестят доста 
неприятни емоции. Не скачайте 
веднага от леглото, особено ако 
се чувствате уморени и замая-
ни. Сгушете се във възглавница-
та, обърнете се няколкото пъти, 
дайте възможност на организма 
си да се събуди и да започне 
да функционира. После изпъне-
те тяло и протегнете крайниците 
си, докато не почувствате прилив 
на сили и енергия. Може да звучи 

парадоксално, но ще се чувства-
те много по-бодри, ако ставате 
по-рано. Времето, което си отпус-
кате сутрин, трябва да е доста-
тъчно за един сутрешен ритуал 
без стрес. Тогава ще имате дос-
татъчно време за онези ободря-
ващи процедури, с които денят 
ви да стартира по предпочита-
ния от вас начин – няколко диха-
телни упражнения до отворения 
прозорец, топло-студени душо-
ве, спокойна закуска или четене 
на вестник…

  Малка сутрешна  
гимнастика

Ако започнете деня си с движение, 
ще се заредите с бодрост, енергия 
и оптимизъм. Тъй като физическа-
та активност подбужда организма 
към производството на ендорфини 
– хормоните на доброто настрое-
ние, които са най-добрият обод-
рител. Важно за ставите и здра-
вия гръб: първо раздвижете добре 
тялото си и не правете резки дви-
жения. При скачане смекчавайте 
приземяванията и отскачанията, 
като че се намирате на батут или 
трамплин. 

  Енергийна закуска  
вместо кафе

Много често разпространена 
грешка сред поспаливците е да 

  Повече светлина в стаята
Човешкият биоритъм е пряко 
свързан с цикличната смяна на 
светлината и тъмнината през 
денонощието. Затова отворе-
те щорите и пуснете слънчева-
та светлина в стаята, а ако ви се 
налага да ставете по тъмно запа-
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През нощта мозъкът разтребва
Доколко важен е сънят?
Сънят е живот. Човек се нуждае от естествената си порция сън, 
за да запази своето здраве и жизнеспособност – във физическо 
и психическо отношение. По време на сън тялото понижава сво-
ите енергийни нужди, подсилва имунната си система и се реге-
нерира.

Сънищата подреждат мислите 
Когато спим, се забавят сърдечният ритъм и честотата на диша-
не. Телесната температура и кръвното налягане спадат, мускули-
те се разхлабват напълно. В това отпуснато състояние на тяло-
то мозъкът продължава активната си дейност на пълни оборо-
ти. Той преработва всяко едно дразнене, засечено от сетивата 
през деня, като сортира, подрежда новата информация и про-
чиства вече наличната. Натрупаният жизнен опит, преживява-
нията и впечатленията се обработват и складират под форма-
та на спомени. Сънят може да бъде креативен и да донесе гото-
ви решения на трудни проблеми, са открили американски изсле-
дователи на съня, с което са потвърдили поговорката: „Утрото е 
по-мъдро от вечерта”.

Какво се случва по време на сън?
Сънят се състои от две основни фази, които се повтарят на смяна 
по 4-5 пъти през нощта. „Всеки от тези цикли има продължител-
ност от 90 до 120 минути” – обяснява д-р Гайслер. Първо изпада-
ме в дълбока фаза на съня. В този период от време е много труд-
но да се събудим. Именно тогава организмът ни отделя хормони-
те на растежа. Децата растат по време на сън, при възрастните 
се обновяват клетките, между другото и тези на кожата, откъдето 
идва популярният израз „сън за красота”. Следва т.нар. REM-сън 
(Rapid Eye Movеment, в превод – бързо движение на очите). Тази 
фаза ни помага да преработим впечатленията от деня. Докато тя 
трае, сънуваме интензивно. Добилото популярност схващане, че 
сънят преди полунощ е най-добрият, не почива на никакви науч-
ни доказателства. Здравословният възстановяващ сън е еднакво 
пълноценен, независимо дали достигате до първата си дълбока 
фаза в 23 или 2 часа през нощта.”

Колко сън ни е необходим в действителност?
При необходимостта от сън се наблюдават значителни различия 
при отделните индивиди. Освен това тя се влияе от възрастта и 
здравословния статус. По време на болест организмът се нуждае 
от повече сън, за да увеличи имунната си защита и да се регене-
рира. Иначе кърмачетата спят средно по 16 часа на денонощие, 
малките деца – от 10 до 12, а възрастните се нуждаят от около 6 
до 8 часа сън. Според усреднени статистистически данни евро-
пеецът спи 7 часа и 14 минути. Този, който спи само 5 часа обаче, 
но през деня се чувства бодър и в добър тонус, няма от какво да 
се притеснява. Някои за сметка на това едва се вместват в 10 
часова нощна почивка. „Ритъмът на съня е преди всичко гене-
тично обусловен” – обяснява д-р Гайслер. Изследванията показ-
ват, че най-вече наследствеността определя, дали ще сте „бухал” 
или „чучулига”. Сбор от различна генна информация и предраз-
положения управлява вътрешния ви часовник, който е най-добре 
да следвате, за да не бъде поставян организмът ви в постоянен 
стрес. Съвсем неправилно е мнението, че повечето сън прави 
човека по-здрав, смятат експертите. Прекомерният сън е точно 
толкова нездравословен, колкото и неговият недостиг. 

Проблеми със съня - какво трябва да направим?
По правило всеки, който в рамките на период от един месец, 
два до три пъти на седмица има проблеми със съня и това 

се отразява на неговия 
жизнен тонус и рабо-
тоспособност, трябва да 
се консултира с лекар. 
Тъй като нарушенията 
на съня могат да бъдат 
симптом за друго телес-
но или психическо забо-
ляване.

Модерните двуфазни ефервесцентни 
таблетки на ЗДРАВИТ витаминно-
минерален комплекс с L-теанин 
съдържат магнезий, витамин В6  
и L-теанин. 
L-теанинът, извличан от зеле-
ния чай, е производно на глу-
таминовата киселина, което подо-
брява провеждането на нервни-
те импулси. Поради това L-теанинът  
е изключително ефективен за намаля-
ване на стреса и безпокойството, има успокоително действие, 
засилва концентрацията и подобрявава творческите способности.  
L-теанинът лесно се асимилира от мозъка, където участва в хими-
чески процеси, свързани с нашето настроение, като го повлиява 
благотворно и стабилизира. 
Тази съставка действа по два начина: от една страна стимулира 
образуването на алфа-вълни в мозъка, предизвикващи състояние 
на дълбока релаксация, но без да провокира сънливост, и повиша-
ва паметовите възможности; от друга страна участва в продукцията 
на инхибитори от невротрансмитерите на ГАМК (гама-амино-мас-
лена киселина). ГАМК повишава също нивото на други невротранс-
митери – допамин и серотонин, които са ключ към релаксацията.
Клинични изследвания са показали, че L-теанинът е ефективен, 
когато се прилага по 50 до 200 мг дневно. Поради това, че L-теани-
нът достига пикови нива в кръвта за 30 до 120 минути, той може да 
се използва едновременно като средство срещу стрес и за засил-
ване на концентрацията.
Магнезият стимулира защитните механизми на организма и има 
тонизиращ ефект върху нервната система, повлиява правилната 
мускулна контракция и деконтракция.
Витамин В6 улеснява асимилацията на магнезия от храносмила-
телния тракт. Синергичното действие на магнезий и витамин В6 
оказва благоприятен ефект върху централната нервна система, 
подпомага способността за учене и концентрация. 
ЗДРАВИТ витаминно-минерален комплекс с L-теанин се препо-
ръчва при състояния на стрес, умора, прекомерно нервно напре-
жение и през периодите на засилена физическа и умствена нато-
вареност.
Освен изброените активни съставки препаратът допълва хране-
нето и реализира препоръчителната дневна доза (ПДД) и от 
други витамини:

Помощ при състояния 
на стрес и умора
с L-теанин, магнезий 
и витамини

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  3 mg (150% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 60 mg (100% от ПДД)

Витамин А 800 mcg (100% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 20 mg (200% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Магнезий 150 mg (50% от ПДД)
1 таблетка съдържа 50 mg L-теанин като стандартизиран 
екстракт от зелен чай
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БЪРЗА ПОМОЩ

Всеки ден ни сърби нещо по кожата. Леко почесване и драз-
нителят изчезва, често пъти без дори да забележим. Ако 
обаче сърбежът обхване по-големи участъци или продължа-
ва по-дълго време, няма начин да премине незабелязано. В 
състояние е да обсеби цялото ни внимание и да се превър-
не в истински тормоз. Какво го причинява и как можете да си 
помогнете – ето мнението на кожните екперти.

Едва ли не всеки 10 страда от упо-
рит сърбеж, а при хората над 60-
годишна възраст дори всеки трети. 
Причините обаче е трудно да бъдат 
определени от лаици. „Затова тряб-
ва задължително да се консул-
тирате с дерматолог, ако сърбе-
жът продължава повече от 3 дни,  
обхваща големи кожни повър-
хности или цялото тяло” – съвет-
ва проф. д-р Матиас Августин 
от Университетската клиника в 
Хамбург-Епендорф.

Нахткерцен Балсам
Чисто масло от Нахткерце 
(7%) осигурява на кожата 

достатъчно влага  
и липиди. Добавки като 
урея, масло от жожоба, 

сквалан и вит. Е я 
предпазват от изсъхване, 

стимулират нейната 
естествена регенерация  

и облекчават сърбежа. 

Нахткерцен Интензив Балсам
Чисто масло от Нахткерце (21%) осигурява на 
проблемната кожа есенциални мастни киселини. 
Специално разработената формула с цинков 
оксид и урея облекчава сърбежа и обогатява 
кожата интензивно с липиди. 

Съпътстваща терапия при невродермит, псориазис и хронични екземи. Идеална  
поддържаша терапия  при памперсдерматит и чувствителна бебешка кожа.

Медицинска козметика за суха, чувствителна  
и проблемна кожа

Бяла серия

Откриване на причината  
– какво дразни кожата?
Външни дразнители могат да бъдат 
естествените влакна (напр. вълна-
та), химикалите (почистващи веще-
ства, козметични средства), под-
правките или стъклените влакна 
(напр. стъклената вата в домашна-
та канализация), някои храни, синте-
тични материи, никелът, латексът, но 
също така паразитите (напр. въшки-
те, акарите или дървениците), кож-
ните гъбички или крастата (която 
има растителен причинител).
Вътрешно усещането за сърбеж се 
регулира от медиатори (напр. хиста-

мин), които организмът отделя при 
възпаление или алергия. 
Допълнителен проблем създава 
разчесването на сърбящия участък: 
често пъти то е толкова силно, че 
разранява кожата и възникват кър-
вящи цепнатини. Подобни нараня-
вания само влошават нещата, защо-
то подават истински сигнал за „алар-
ма” и организмът започва да отделя 
още повече хистамин.

При видими реакции  
– възпаление или алергия
Ако кожата се зачерви и започне да 
се лющи, отече, обрине се като при 
опарване от коприва или с по-едри 

мехури, виновно за това най-често 
е възпалението. Основните причи-
нители са:
  невродермитът (все по-често 

срещащ се не само при бебета  
и малки деца, но и при възрастни);

  контактната екзема (предизви-
кана например от метали, пар-
фюмиращи или консервиращи  
вещества);

КАКВО ПОМАГА ПРИ      СИЛЕН СЪРБЕЖ
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имунното производство на възпа-
лителни вещества от организма.

l  Компреси с черен чай или отвара 
от дъбова кора (2 с.л. се заливат 
с ½ литър вряла вода и се оставят 
да се запарят около 30 минути) – 
те са много богати на естествено 
потискащите възпалителните про-
цеси дъбилни вещества.

l  Лосиони или добавки за вана със 
синтетични дъбилни вещества.

l  Кремове със съдържание на мен-
тол и етерично камфорово масло 
(1-5%, по лекарско предписание), 
които имат охлаждащо действие.

Изсъхването на кожата,  
болестите и медикаментите 
като причинители
Ако кожата не показва видими симп-
томи, сърбежът може да се дължи 
на следните причини:
  Кожата е твърде суха! Това 

може да се дължи на вроде-
но предразположение, да въз-
никне с напредване на възраст-
та при естественото намалява-

  уртикарията (напр. предизвикана 
от медикаменти или храни);

  варицелата и др.
Ако възпалението или алергията 
бъдат адекватно лекувани, причи-
нителят бъде отстранен и реакция-
та неутрализирана, сърбежът бързо 
изчезва.
Какво помага? 
l  Кортизонови кремове и антихиста-

минови таблетки – те спират авто-

Нахткерцен Душолио

Съдържа ценни поддържащи масла, които 
интензивно обогатяват кожата с влага  

и липиди, като я предпазват  
от изсушаване. Чисто  

масло от Нахткерце (5%)  
подпомага регенерацията  

на кожата. 

Нахткерцен Шампоан

Специална грижа за суха, люспеста  
се и проблемна кожа на главата.  
Успокоява и подхранва сухата  
раздразнена кожа на главата,  
унищожава пърхота. Придава  
на косата виталитет и обем. 

Съпътстваща терапия при невродермит, псориазис, 
хронични екземи и чувствителна бебешка кожа.

Влез в свойта кожа.
Излез навън

не на течностите и мазнините в 
състава на кожата, но така също 
и на неправилно почистване и 
използване на козметика (напр. 
често миене с топла вода, упо-
треба на парфюмирани сапуни, 
съдържащи алкохол дезодоран-
ти, презатоплени помещения, 
груби дрехи и т.н.)

Какво помага? Регулярна грижа 
за кожата с кремове, които съдър-
жат влагозадържащи субстанции  
(например масло от нахткерце – 
Oenothera biennis, декспантенол, 
урея (3-10%), както и етерични 
масла от жожоба, камелия, бадем 
и авокадо).
  Също диабетът, чернодробните 

и бъбречните заболявания, ане-
мията (дължаща се на недостиг 
на желязо в кръвта) и нарушени-
ята на щитовидната жлеза могат 
да предизвикат сърбеж.

Какво помага? Своевременно уста-
новяване на конкретния причини-
тел и лечение на основното забо-
ляване.

  Възможно е сърбежът да се 
дължи на странично дей- 
ствие на медикаменти, напри-
мер понижаващи кръвното наля-
гане средства (преди всичко 
АСЕ-блокери с каптоприл), пре-
парати срещу пикочни възпале-
ния (сулфонамиди) или някои 
таблетни форми. 

Какво помага? Запознаване с 
възможните странични действия 
на препарата от листовката на 
медикамента. Смяна на препара-
та с медикамент с друго активно 
вещество.

КАКВО ПОМАГА ПРИ      СИЛЕН СЪРБЕЖ
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В гръцката митология Ахил е 
бил истински супергерой: кра-
сив, силен и неуязвим. Е, може 
би е по-правилно да се каже: 
почти неуязвим. Полубогът е 
можел да води дълъг, хубав и 
вълнуващ живот, само ако няма-
ше слабо място на петата си. 
Като че нарочно врагът го про-
низва със стрела именно там, с 
което според преданието слага 

СЛАБО МЯСТО НА... 
ПЕТАТА

Ахилесовото сухожилие е най-силната връзка в човешкото  
тяло, но е също така силно уязвимо. На спортистите често  
се случва да се сблъскват с неприятните последици. Който  
реагира правилно, може да предотврати превръщането  
на временния проблем в хронично страдание.

край на неговия земен живот. 
Също и при простосмъртни-
те областта при долната задна 
част на крака е много чув- 
ствителна. 10 до 12 сантимет-
ра дългото сухожилие, свързва-
що петата с триглавия мускул 
на прасеца и носещо тежест-
та, оказвана върху крака, е най-
силната връзка в човешкото 
тяло. Фактът, че въпреки това то 

е много чувствително на възпа-
ления и скъсване, се дължи на 
високите изисквания, на които 
често трябва да отговаря.
Особено застрашени са спор-
тистите: според статистиката 
повече от 2/3 от увреждания-
та се случват по време на тре-
нировка или състезание. Преди 
всичко при тичане, тенис или 
други видове игри с топка тъкан-
та не издържа на въздейства-
щите й сили. А те наистина 
могат да бъдат огромни: с до 
1000 кг на сантиметър трябва 
да се справи сухожилие, което 
е дебело едва 1 см в диаметър, 
когато се движи! А при скача-
не понася натоварвания, които 
са деветократно по-големи от 
теглото на цялото тяло. Ако към 
това се добавят и неправилни 
движения (например погрешно 
разгъване на стъпалото), сухо-
жилието постепенно започва да 
се износва.
Но не само спортът прави ахи-
лесовото сухожилие уязвимо. 
Също изтритите обувки, непра-
вилно натоварените, 
нестабилни стъпала и 
увредената колянна или 
тазобедрена става го 
обременяват силно. До 
това могат да доведат и 
заболявания, свързани 
с обмяната вещества-
та, при които в тъканите 
се отлага холестерол, 
който дразни сухожили-
ето. Проблемът става 
осезаем чрез т.нар. 
характерна начална 
болка, която се усеща 
например сутрин след 
ставане от сън или в 
началото на тренировки 
по бягане. 
Не след дълго фактът, 
че нещо не е наред, 

става забележим и отвън: окол-
ната тъкан отича и започва 
да боли при натиск; кожата се 
зачервява и затопля. В някои 
случаи при остро възпаление 
може да възникне леко пукане 
при задвижване на крака. Ако 
проблемът е налице продължи-
телно време, в средата на хро-
нично възпаленото ахилесово 
сухожилие се образува гърбица 
с формата на колба.  
Подобни оплаквания трябва 
да бъдат лекувани колкото е 
възможно по-рано, най-добре от 
специалист. Защото едно хро-
нично дразнене бързо се пре-
връща в хроничен проблем. И 
колкото по-дълго продължава 
то, толкова по-дълго и по-труд-
но става лечението му. 

     Мускулатура  
на прасеца

       Малък  
пищял

       Голям  
пищял

Глезенна става

 Синовиална  
торбичка

Ахилесово  
сухожилие

Кост на петата



На първо място, разбира се, 
трябва да бъде отстранена при-
чината, отговорна за оплаква-
нията. Това обаче не означа-
ва спиране на всякакво движе-
ние. Точно обратното: внима-
телното натоварване стимули-

ра организма и подпомага лече-
нието. Тъй като едно сухожилие 
не се нуждае от покой, а от дви-
жение, за да се регенерира. Ето 
защо съвременните терапевти 
препоръчват дълги паузи при 
нараняване само в извънред-
ни случаи. 
Понякога е достатъчно просто 
да се намали темпото с уме-
рено и внимателно движе-
ние, а раздразненото сухожи-
лие две-три дена да се третира 
с умерено охлаждане посред-
ством мазила или компреси. 
Последователните обливания-
та с топла и студена вода могат 
да стимулират кръвообращени-
ето. Освен това се препоръчва 
носенето на ортопедични стел-
ки или подложки, тъй като те 
разтоварват сухожилието и про-
тиводействат на неправилното 
натоварване при ходене.
Ако оплакванията не отшумяват, 
възпаленото сухожилие може 

да бъде лекувано посредством 
разтягане мускулатурата на пра-
сеца, дълбоки напречни фрик-
ционни масажи, ултразвукова 
терапия или ледени компреси. 
Активното вещество бромелаин 
помага за успокояване на ото-

ците. Ако и след всичко 
това не настъпи подо-
брение, от лекар могат 
да ви бъдат назначе-
ни кортизонови инжек-
ции. При тази процеду-
ра обаче трябва много 
да се внимава: възмож-
ни странични действия 
могат допълнително да 
отслабят сухожилието 
и дори да доведат до 
скъсване. 
Тези мерки обаче не 
винаги са успешни. Ако 
оплакванията въпре-
ки всичко се задър-
жат по-продължител-
но време, остава само 
един възможен изход: 
да се помисли за друг 
вид спорт.
За да не се стигне до 
трайно увреждане на 

сухожилието, е добре да след-
вате следните профилактични 
съвети: 
n  Винаги загрявайте достатъч-

но дълго преди спорт и разтя-
гайте мускулатурата на прас-
ците и бедрата преди и след 
тренировка.

n  Внимавайте за правилния 
баланс между натоварване 
и регенерация, като можете 
евентуално да  подпомогнете 
техниката си на тичане чрез 
лигаментен анализ.

n  Носете специализирани обув-
ки за избрания от вас спорт 
– те са конструирани така, 
че максимално да разтовар-
ват тялото при специфичното 
натоварване.

Тогава нищо чудно да избегнете 
злата участ на Ахил и без да сте 
полубог да запазите за дълго 
спортната си активност и да си 
спестите мъките на възпаления-
та и травмите.
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НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ  
С ВЕНИТЕ!

Дали по време на пазаруване или докато седите 
зад бюрото – лесни странични упражнения  
могат да облекчат венозните проблеми и да 
направят живота ви по-лек и приятен. Просто 
се повдигнете на пети няколко пъти, дискретно 
завъртете стъпълата си под бюрото или си так-
тувайте на въображаема музика – така вените  
ви ще бъдат в добър тонус от сутринта до 
вечерта. Допълнителна превенция и защита 
предлагат разнообразни терапевтични препара-
ти под формата мазила, гелове и таблетки.

ват съветите на специалистите. 
Но това съвсем не е така. Ако се 
изпълняват регулярно, и малки 
упражнения могат да постигнат 
голям ефект – като за това съв-
сем не е необходимо да им се 
отделя специално време или да  
бъдат прекъсвани занятията ви. 
„Подходящи са най-вече упраж-
ненията, при които участват стъ-
палата и се активират мускулни-
те помпи в прасците, а те могат 
да бъдат изпълнявани дискретно 
в почти всяка ситуация” – казва 
д-р Клуес.

Поддържане на тонуса 
през целия ден 
Студените обливания са едно 
добро начало: можете да започне-
те деня си динамично и с тонизи-
рани вени, ако стимулирате кръ-

Тествайте здравето на вашите вени! Да Не 

А Често ли усещате напрежение и изтръпване на 
краката?

Имате ли забележими синкави, уголемени и 
изпъкнали вени по краката?

Изпитвате ли вечер чувство за умора и тежест, 
имате ли отоци в краката; страдате ли от нощни 
крампи на прасците?

Б Има ли хора във вашето семейство, които стра-
дат от разширени вени, слабост на съединител-
ната тъкан или други венозни оплаквания?

Упражнявяте ли често дейности, свързани пре-
димно със седене или стоене на едно място?

С наднормено тегло ли сте?

Били ли сте един или повече пъти бременни?

Приемате ли регулярно хормонални препарати?

Носите ли често пъти тесни дрехи и обувки на 
високи токове?

Отказали ли сте се от спорта?

В Ако упражнявате спорт, свързан ли е с:
а)  подсилваща мускулатурата на краката дви-

гателна активност (напр. каране на колело, 
плуване, туризъм)?

б)  видове спорт, при които краката са изложе-
ни на силни резки движения или удари (напр. 
тенис, скуош, футбол)

Средно 15 часа от денонощие-
то българите прекарват в сед-
нало или легнало положение – 
никак не е чудно при това положе-
ние, че близо 70% от възрастно-
то население страда от венозни 
проблеми. Липсата на движение 
предизвиква събиране на кръв в 
съдовете на краката и довежда 
до образуването на варици (раз-
ширени вени). За да се предот-
вратят оплакванията, през целия 
ден трябва да има равномер-
на, макар и минимална, двига-
телна активност - съветват фле-
болозите. „За съжаление, вени-
те не могат да бъдат тренирани 
– кръвообращението се нуждае 
от постоянна защита” – обяснявя  
д-р Холгер Клуес от Немското 
флебологично дружество. 
На работното място зад бюрото, 
при дълго пътуване или профе-
сии, свързани със стоене /седе-
не на едно място - на пациентите, 
страдащи от венозни проблеми 
се вижда неизпълнимо да след-



вообращението на краката със 
студена (16-18о) вода сутрин. Ако 
след това ви се налага да пре-
карвате времето си зад бюрото 
или на някое друго място в седя-
що положение, трябва да помис-
лите за начини да раздвижва-
те от време на време краката си. 
Вечерните болки и отоци могат да 
бъдат предотвратени, ако регу-
лярно движите глезенните стави 
– достътъчно е да завъртите стъ-
пълата си 5 пъти наляво и 5 пъти 
надясно, за да регулирате дей-
ността на мускулните помпи и 
облекчите работата на венозни-
те клапи.

Повдигане на пръсти  
по време на пазаруване 
Високите рафтове в супермарке-
тите и дългите опашки пред каса-
та ви предлагат условия за някол-

ко фитнес минути. Три повдигания 
на пръсти и кръвта отново потича 
безпрепятствено по вените ви, 
а мускулните помпи са защите-
ни. Докато чакате пред касата, 
можете да опитате друго упраж-
нение: повдигнете леко единия 
крак, опънете го в шпиц така, че 
да усетите напрежение в прасе-
ца; докоснете няколко пъти пода 
- първо с върха на пръстите, а 
после с петата, след което раз-
движете другия крак.
Вечер след напрегнатия рабо-
тен ден трябва задължително да 
релаксирате вените си в къщи: 
поставете краката на високо, за 
да може кръвта спокойно да поте-
че в посока към сърцето, а ако 
през деня сте се  сетили да отде-
лите и няколко минути за раз-
движване, можете да сте сигур-
ни, че няма да усещате тежестта  
и болките, когато си лягате за сън.

Предотвратяване  
на пътните тромбози
Пътуването на дълги разстояния 
при всички положения е напреже-
ние за тялото, особено ако шофи-
рате. Преди всичко обаче стра-
дат вените на краката, обреме-
нени от статичната седяща поза 
и тесните пространства, които 
не позволяват раздвижване. 
Образуването на опасните пътни 
тромбози може да бъде избегна-
то дори при тези неблагоприятни 
условия, ако спазвате препоръки-
те на специалистите:
n  При дълго пътуване с лека 

кола или автобус правете регу-
лярни паузи. Раздвижването на 
чист въздух и леките разтягащи 

Резултати:

Сектор А:  От 1 х да Консултацията с лекар е задължителна

Сектор Б: До 2 х да  Препоръчително е вземането  
на предотвратяващи мерки 

 до 4 х да  Препоръчителна е консултацията  
с лекар

 от 4 х да  Консултацията с лекар е задължителна

Сектор В: а) ако да,  постарайте се да изключите другите  
негативни фактори

 б) ако да,  влошавате състоянието на вените си
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Напълно отпуснати, легнете по гръб със сгънати крака, 
опрени в стена и поставете ръцете изпънати до тялото. С 
върховете на пръстите правете малки стъпки, докато прас-
ците не застанат успоредно на тялото и после „тръгнете” 
надолу. Повторете упражнението 5 пъти.

Поставете на пода купчина с книги – тол-
кова висока, че да се чувствате сигурни. 
Сега стъпете на пръсти върху купчината 
с единия крак и движете ръцете напред 
и назад, като ги разминавате. Направете 
разминаването 10 пъти, след което повто-
рете с другия крак.

Бързо възстановяване на вените 
– ето как да направите това:

Събраните плътно крака сгъвайте бавно 
в коленете и изправяйте. При това изпъ-
вайте ръцете последователно напред – 
първо лявата, после дясната. Повторете 
30 пъти. Упражнението  активира крачна-
та мускулатура и стимулира връщането 
на кръвта към сърцето.

упражнения регулират кръво-
обращението и предотвратяват 
напрежението в краката.

n  Движете краката си! В самоле-
та или автобуса при всяка въз-
можност ставайте и се раздвиж-
вайте. В останалото време пра-
вете упражнения на място като 
повдигате по 10 пъти стъпала-
та на пръсти и на пета. Това 
упражнение идеално стимули-
ра венозната дейност и предот-
вратява задържането на кръвта 
в съдовете. 

n  Дори в седящо положение може 
да бъде направено нещо за 
доброто кръвоснабдяване на 
краката. Регулярното свиване 
и отпускане на пръстите идеал-
но регулира кръвообращението 
в крайниците. 

n  Особено по време на дълъг 
полет със самолет е важно да 
се пие много вода. Сухият въз-
дух и ниското въздушно налягане 
засилват коагулиращите способ-

ности на кръвта – многото течнос-
ти поддържат кръвта по-рядка 
при дълги полети и осигуряват 
по този начин безпрепятственото 
й протичане в съдовете.

n  Погрижете се да носите подходя-
що облекло: впитото бельо, тес-
ните, неудобни дрехи и особе-
но чорапите със стегнати ласти-
ци пречат на свободната цирку-
лация на кръвта и допълнително 
утежняват венозната дейност.

n  При по-дълги пътувания (над 3 
часа независимо дали в авто-
бус, кола, самолет или влак) 
носете медицински стягащи 
чорапогащници – те не позволя-
ват събирането на кръв в съдо-
вете и предотвратяват образу-
ването на тромби. Така отоците 
и болките в прасците няма да 
имат никакви шансове. 

n  Който вече има проблеми с 
вените, е най-добре да се кон-
султира с лекар, особено преди 
дълги пътувания, за да му бъде 
назначена подсилваща съдове-
те медикаментозна терапия.

Растителна помощ  
от аптеката
Т. нар. флеботропни препарати 
улесняват микроциркулацията и 
уплътняват капилярните стени, 
предотвратявайки отоците и усе-
щането за тежки крака. 
Препаратите на базата на есцина 
(тритерпенглюкозид ог групата на 
т.нар. сапонини), който се доби-
ва от семена на див кестен, нама-
лява повърхностното напрежение, 
предизвиква уплътняване на капи-
лярните стени и намалява чупли-
востта на съдовете, което е пряко 

свързано с ограничаването на кръ-
воизлива, а следователно и с пре-
махването на отоците. Освен това 
има противовъзпалително и под-
силващо действие. Препаратите с 
есцин могат да бъдат за вътрешно 
или за външно приложение. 
Други ефективни препарати на 
растителна основа, които препят-
стват възпаленията, едемите и 
действат съдоукрепващо, са раз-
работените на базата на черве-
ни лозови листа (активни състав-

ки: антоциан, флавоноиди), япон-
ско дръвче (оксерутин, троксе-
рутин) и див чемшир (рускоге-
нин). Елдата (активна съставка: 
рутин) има подсилващо действие 
и стимулира кръвообращинието, 
а комунигата (кумаринар, флаво-
ноиди) действа противовъзпали-
телно и отводняващо.
Облекчение могат да донесат 
също и козметичните охлажда-
щи гелове, съдържащи екстракт 
от невен.
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В нашето обкръжение има все 
повече субстанции, които нару-
шават естествената екосистема. 
Определянето на всички здравни 
последици от това явление е много 
трудно, тъй като замърсяването на 
околната среда е само един от мно-
гото фактори, които влияят върху 
човешкия организъм, оказвайки му 
незабележимо дълготрайно въздей-
ствие. Сигурно е обаче, че повлия-
ва имунната система, отслабвайки 
защитните механизми на организма 
и правейки го податлив на заболя-
вания.
Статистиките потвърждават увелича-
ването на „цивилизационните забо-
лявания”. На първо място сред тях 
се нареждат болестите на сърдечно-
съдовата система, които са основна 
заплаха за хората в развитите стра-
ни. Освен в коронарните, „бум” се 
наблюдава също в хроничните забо-
лявания на дихателната система, 
раковите образувания, метаболитни-
те и неврологични смущения, ускоре-
ни са процесите на стареене и т.н. 
В медицинската наука здравните 
проблеми все по-често се свързват 
с двойственото действие на кис-
лорода. Окисляването е необходима 
реакция при обмяната на вещества-
та. Понякога обаче тя излиза от кон-
трол, което довежда до образуване-
то на прекомерно количество отпад-
ни обменни продукти – т.нар. свобод-
ни радикали. Те представляват много 
активни частици, които са изгуби-
ли един електрон и се опитват да си 

НАСТЪПЛЕНИЕТО 
НА СВОБОДНИТЕ 
РАДИКАЛИ
Има достатъчно доказателства за това, че непра-
вилният стил на живот и замърсената природа уве-
личават риска от развитието на редица заболява-
ния. Много от т.нар. цивилизационни болести учени-
те свързват с окислителните процеси в организма  
и вредното действие на свободните радикали.

набавят друг, бързо влизайки в след-
ваща реакция. От друга страна части-
цата, от която е бил отнет електрон, 
също се превръща в свободен ради-
кал и го „краде” от следваща части-
ца, задвижвайки лавинообразен про-
цес, който в крайна сметка може да 
доведе до увреждането на много кле-
тъчни структури. 
Тъй като окислителните процеси и 
образуването на свободни радикали 
не могат да бъдат избегнати, организ-
мът активизира защитните си меха-
низми. На челната линия се намират 
т.нар. антиоксидантни ензими, които 
задържат образуването на свободните 
радикали (в състава им влизат микро-
елементи като селен, мед, цинк, ман-
ган). Недостигът на минерални със-
тавки може да наруши функцията на 
антиоксидантните ензими. Следваща 
защитна линия представляват неен-
зимните антиоксиданти като витами-
ните С и Е, бетакаротинът (провита-
мин А) и биофлавоноидите. 
Какво можете да направите за да 
забавите деструктивните процеси 
в организма си? На първо място 
да усвоите основните елементи на 
здравословния начин на живот: под-
ходящо хранене, физическа актив-
ност, пълноценна почивка, позитивно 
мислене. Трябва също да подсигурите 
на организма си антиоксиданти, които 
са естествените „чистачи” на свобод-
ните радикали. Нека не забравяме, че 
в светлината на изброените цивили-
зационни заплахи средното съдържа-
ние на антиоксиданти в нашето хра-
нене става все по-недостатъчно. Ето 
защо допълването им започва да се 
превръща в необходимост, особено 
при наличието на замърсена окол-
на среда, болестно състояние, стрес, 
преумора, злоупотреба с алкохол и 
цигари. Все по-голяма подкрепа доби-
ва възгледът, че на организма трябва 
да се доставят едновременно някол-
ко антиоксиданти, тъй като по този 
начин те взаимно подсилват действи-
ето си (напр. витамин Е задържа окис-
ляването на витамините А и С, благо-
дарение на което те могат да останат 
по-дълго в организма). 

Модерните двуфазни ефервесцент-
ни таблетки на ЗДРАВИТ вита-
минно-минерален комплекс с 
лутеин са разработени за хора с 
отслабнал организъм, податливи 
на простуда и работещи на компю-
тър. Те съдържат витамини и мине-
рали, обогатени с лутеин и други 
антиоксиданти, специално подбрани да 
защитават организма от свободните ради-
кали и да допълват дневното хранене с необходими елементи. 
Лутеинът предпазва очите от прекомерната UV-радиация. Той заед-
но с антиоксидантните витамини С и Е предпазва клетките от вред-
ното влияние на оксидантите.
Лутеинът е каротиноид, жизненоважен за очите. Ултравиолетовите 
лъчи са един от ключовите фактори за образуване на свободните 
радикали – химически частици, действащи като малки експлозиви. 
В определени случаи свободните радикали могат да причинят голе-
ми увреждания на клетъчната структура на ретината. Особено кога-
то ретината е допълнително отслабена от някои други заболява-
ния, е необходимо да бъде неутрализирано действието на свобод-
ните радикали, доколкото е възможно. 
Лутеинът се натрупва в ретината и действа като филтър срещу 
вредната слънчева светлина и, като антиоксидант, свързва свобод-
ните радикали и абсорбира електромагнитната радиация. 
Лутеинът не може да се произвежда от организма, поради което се 
налага набавянето му от храната. 
ЗДРАВИТ витаминно-минералният комплекс с лутеин се препо-
ръчва: при чувство за слабост; за хора с нездравословен начин на 
живот; хранещи се с нездравословна храна; при предразположе-
ние към простуда / инфекциозни заболявания; като протектор към 
UV-радиация от компютри, телевизия, слънчева светлина или други 
източници; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчителната 
дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

Защита за очите  
и организма с лутеин, 
витамини и минерали

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

1 таблетка съдържа 250 mсg лутеин

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  2 mg (100% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 100 mg (166,6% от ПДД)

Витамин А 800 mcg (100% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 20 mg (200% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Магнезий 150 mg (50% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 
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Как UV-лъчението  
уврежда кожата?
Това зависи от типа лъчение. Преди 
се смяташе, че особено създаващи-
те тена UV-B-лъчи са опасни, защо-
то проникват в най-дълбокия слой 

на епидермиса и могат да предиз-
викат слънчеви изгаряния. В днеш-
но време се знае, че UV-А-лъчи-
те са отговорни за увреждания като 
светлинно обусловени бръчки или 
майорка-акнето. Тъй като те проник-
ват още по-дълбоко – до кориума 
(истинската кожа), където поразя-
ват колагеновите влакна. Всички UV- 
лъчи могат да предизвикат рак на 
кожата, особено опасни в това отно-
шение обаче са UV-А-лъчите.

Защо ултравиолетовите  
А-лъчи състаряват кожата?
Фактът, че многото слънце съста-
рява кожата е известен. Именно 

АНТИ-ЕЙДЖИНГ  
    ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО

затова слънцезащитните факто-
ри стават все по-високи и защита-
та от UV-А-лъчите все по-важна. 
Ново е обаче познанието за това, 
че ултравиолетовото А-лъчение, 
което съставлява 33% от слънче-
вата светлина, играе друга много 
важна роля, тъй като може да дос-
тига до субкутиса (подкожния слой) 
и да образува там свободни ради-
кали. Агресивните кислородни час-
тици, своебразни отпадни продукти 
на обмяната, атакуват клетъчни-
те структури и принуждават кожата 
да произвежда един ензим, който 
я защитатава от лавинообразното 
им действие, но разгражда колаге-

Синя серия
Грижа за суха и чувствителна кожа

Нахткерцен балсам  
за тяло
Успокоява и се грижи за вашата 
кожа с чисто масло от Нахткерце, 
ценно масло от камелия и 
хидратилащи субстанции.

Нахткерцен крем за лице
Специално разработена формула  
за лице с чисто масло от Нахткерце, 
камелия, бадем и авокадо. 
Предпазва кожата от изсушаване  
и я прави нежна и гладка. 
Формулата разглезва кожата  
с урея – една натурална  
хидратираща субстанция.

Опънатата гладка кожа е символ на младостта и кра-
сотата. Особено през лятото изпитваме желание да 
я излагаме на показ - без да я повредим на слънце-
то. Именно това се случва обаче, ако не й осигурява-
ме сигурна защита. Доколко бързо се състаряваме 
до 70% зависи от външни фактори като UV-светли-
на и ултравиолетови А-лъчи. Не е невъзможно да се 
наслаждаваме на слънцето и да предотвратим бръч-
ките, но за целта трябва да познаваме „врага” и да 
знаем как да се предпазим от него.
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Заплаха ли са  
за Европа UV-С-лъчите?
Засега все още не, но за в бъдеще 
рискът от това лъчение ще нарас-
тва. Обикновено озоновият щит 
добре улавя този светлинен тип. 
Като един невидим защитен паш-
кул той се грижи за това, UV-С-лъчи-
те, които противно на UV-А- и UV-
В-лъчите са изключително къси, да 
достигат до Земята в почти незначи-
телни количества. Намаляването на 
озоновия слой поради увеличаване 
на отходните газове обаче осигуря-
ва на вредните лъчи по-лесен дос-
тъп през рехавата обвивка.

Как може да бъде разпознат 
един добър слънцезащитен 
продукт?
Досега важи правилото: ако опаков-
ката е снабдена с надписа „Според 
австралийския стандарт” слънцеза-
щитният продукт е сигурен. Макар 
да може ефективно да предпази 
от слънчево изгаряне обаче, един 
висок фактор не изключва други-
те лоши последици за кожата. Тъй 
като слънцезащитният фактор един-
ствено удължава времето на безо-
пасното трупане на тен, за което са 
отговорни късите ултравиолетови 
В-лъчи. Дългите UV-A-лъчи обаче, 
които състаряват и увреждат кожа-

на. Резултатът от това е, че наша-
та кожа може да задържа по-малко 
течности, губи еластичността си и 
започва да образува бръчки. Ето 
защо добрите слънцезащитни про-
дукти осигуряват допълнителна UV-
A-защита.

та на по-дълбоко ниво, не винаги 
са включени в защитната формула. 
Ето защо от лятото на 2009 година 
по предложение на Козметичната 
комисия в Европейската общност 
ще влезе в сила т.нар. принцип 
„Colipa Ratio”, според който UV-А- и 
UV-В-защитата трябва да е в съот-
ношение 1:3. Много от слънцеза-
щитните продукти вече отговарят 
на новите изисквания.

Как трябва да се  
регенерира кожата след  
излагане на слънце?
Повечето специализирани проду-
кти за след слънчеви бани мини-
мализират вредите от слънчевите 
изгаряния, удължават тена и оси-
гуряват приятно усещане за кожа-
та посредством охлаждащ ефект. 
Това обаче е крайно недостатъч-
но, за да се неутрализира вредно-
то действие на свободните ради-
кали или последиците от разграде-
ните колагенови структури, които 
довеждат до трайни увреждания 
на кожата. Добро антиоксидантно 
действие имат витамините А, Е и 
С, включени в състава на крема, 
но и приемани вътрешно, тъй като 
повечето кремове не проникват по-
дълбоко от епидермиса. Загубата 
на течности и еластичност, свърза-
на с поразените колагенови влак-

на, може да бъде компенсирана 
посредством задържащи влагата 
съставки като урея (3-10%), която 
обикновено се съдържа естествено 
в кожата и подпомага както свърз-
ването на влагата, така и задържа-
нето й в кожата, особено в напред-
нала възраст. Ценните мастни кисе-
лини, намиращи се в екстракта от 
вечерна роза (Oenothera biennis, 
нахткерцен), стимулират изграж-
дането на естествени бариерни 
функции на кожата и я овлажняват. 
Термалната вода и екстрактите от 
гроздови семки, скваланът, масла-
та от жожоба и гаязален също под-
помагат задържането на влагата в 
кожата, като я предпазват от изсу-
шаване за продължително време и 
стимулират регенеративните й спо-
собности.

Край на притеснението  
от проблемната кожа

Нахткерцен балсам за ръце
Комбинацията от активни съставки  
като масло от Нахткерце, урея (4%)  
и пантенол се грижи за ръцете  
и ги предпазва от изсушаване. 

Нахткерцен лосион за тяло
С добавката на урея се увеличава 

съдържанието на влага и се намалява 
сърбежа. Чисто масло от Нахткерце 
и липиди стимулират успокояването 
и интензивното  възстановяване на 

сухата раздразнена кожа.

Късите UVB-лъчи от слънчевия 
спектър се грижат за потъмнява-
нето на кожата. Дългите UVA-лъчи 
проникват по-дълбоко в кожата и 
между другото увреждат колагено-
вите структури, в резултат на което 
кожата старее.

Епидермис

Истинска кожа
(кориум)

Подкожен слой
(субкутис)



Д-р Тайс Венен капсули 
стабилизират съединителната тъкан и укрепват стените на кръво-
носните съдове. Кръвообращението на долните крайници се по-
добрява, отокът се разнася и се облекчава чувството за тежест в 
краката. Съдържат специална тонизираща вените комбинация от 
флавоноиди, намиращи се в екстракта от листа на червено грозде. 
Приемът на две капсули дневно сутрин осигурява комфорт на кра-
ката ви. Препоръчителен курс на лечение 3 месеца.

Д-р Тайс Венен гел фреш 
съдържа екстракти от невен и кестен, които оказват противовъзпа-
лително и тонизиращо действие върху стените на кръвоносните съ-
дове, отпускат и успокояват уморените крака. Отокът, усещането за 
болка, умора и тежест отшумяват. Специални микрочастици бързо 
проникват през кожната повърхност, което способства за проявяване 
на приятния освежаващ ефект веднага след нанасянето на гела. Не 
оставя мазни следи, поради което е удобен за ползване през деня, 
а също и на път. Нанася се няколко пъти дневно върху болезнените 
участъци. Най-добър ефект се постига при едновременна употреба 
на капсулите и гела.

ВЕНЕН НА Д-Р ТАЙС – КРАЧКА КЪМ ЗДРАВЕТО!
Търсете в аптеките безплатните мостри на Д-р Тайс Венен гел фреш.
Натурпродукт ООД, 1592 София, бул. „Искърско шосе” 12, тел.: (02) 979-12-19, www.naturprodukt.bg


