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Здравето, работоспособността, нормалното развитие  
и функциониране на организма, дори външният вид  
и доброто настроение изцяло зависят от доставката 
на хранителни вещества. Това обаче не включва т.нар. 
празни калории под формата на въглехидрати  
и животински мазнини, които изобилстват на трапезата  
ни в този сезон. Става дума за йод, калций, желязо, 
фолиева киселина, витамините А, С, Е, В12  и др.

ти и месото микроелементи желязо 
и цинк, които играят решаваща роля 
за обезпечаването на клетките с кис-
лород и доброто функциониране на 
имунната система. 
Съдържащият се в морските риби йод 
е от основно значение за произвежда-
ните от щитовидната жлеза хормони, 
които контролират например растежа 
и развититето. Назованите, а и много 
други открити в тях витални съставки 
притежават важни за целия органи-
зъм регулиращи и защитни свойства, 
които ден след ден влияят на общото 
ни здравословно състояние.

Особено важно е доставката на вита-
мини и минерали да е в достатъч-
ни количества при подрастващите, 
жените в детеродна възраст (най-
вече по време на бременост и кър-
мене), при възрастните и хронично 
болните хора. Независимо от висо-
кия жизнен стандарт на европейците 
обаче, статистическите данни показ-
ват недостиг на някои жизненонеоб-
ходими хранителни вещества като 
йод, желязо или фолиева киселина 
дори в рисковите групи. 

При спорт компенсирайте  
минералния недостиг  
При спортна активност загрижени-
те за здравето си трябва да мислят 
също за нуждите на тялото от витал-
ни вещества, тъй като с потта се 
губят много соли. Повечето минера-
ли и витамини не се синтезират от 
човешкия организъм, а физическо-
то напрежение довежда до повише-
ни потребности от тях, затова зани-
маващите се със спорт трябва да се 
погрижат да набавят необходимото. 
За „силов” минерал се смята преди 
всичко магнезият, отговорен за реди-
ца жизненоважни обменни реакции. 
Между другото той играе централна 
роля при доставянето на енергия в 
клетките, поради което е пряко свър-
зан и с нашата дееспособност. Но е 
важен също така за функциониране-
то на нервите, мускулите и сърцето.
  Една добра основа: мляко,  
пълнозърнести продукти и плодове
Многобройни изследвания са доказа-
ли, че във всяка възраст богатото на 
витални вещества хранене повишава 
качеството на живот и намалява рис-
ковете от болести. Бързите закуски, 
полуфабрикатите, тестените изделия 
и десертните блокчета не донасят на 
организма нищо друго освен излиш-
ни калории и здравословни пробле-
ми. Млечните продукти с ниска мас-
леност, пълнозърнестите продукти, 
плодовете и зеленчуците трябва да 
заемат основно място във всекиднев-
ния хранителен план. От тях организ-
мът може да си набави между дру-
гото магнезий за активна енергийна 
обмяна, калций за силни и издръжли-
ви кости, фолиева киселина за про-
изводството на червени и бели кръв-
ни клетки, витамините А, С и Е за 
ефективна антиоскидантна защита 
и намиращите се в житните продук-

ПЛЮС 
ЦВЕТНИ МОЛИВИ
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Калций и желязо за двама  
по време на бременност и кърмене
Като се имат предвид данните за 
недостатъчно набавяне на витамини 
и минерали при хранене, не е учудва-
що че в определени периоди на пови-
шени нужди този недостиг става още 
по-осезаем. Особено по време на 
бременност и кърмене необходимост- 
та от витални субстанции рязко нарас-
тва, тъй като те трябва да задово-
лят потребностите и на майката, и на 
детето. Например нуждите от фоли-
ева киселина нарастват с около 50%. 
За здравето на майката и детето от 
особено значение става допълнител-
ният й прием, както и този на витами-
ните от група В, отговорни за клетъч-
ното деление и растежа.

При менопауза се грижете  
повече за костите
В последната третина от живота 
нараства необходимостта от опреде-
лени субстанции поради промените 
в хормоналния статус. Особено при 
жените намаленото производство на 
естроген довежда до редуциране на 
калция, отговорен за състоянието на 
костите. Рискът от остеопороза може 
да бъде значително намален, ако 
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Калций: В човешкия организъм има 
повече калций, отколкото какъвто и 
да било друг минерал, като почти 
целият се съдържа в костите и зъби-
те (1 – 1,5 кг). Той играе жизненоваж-
на роля за поддържането на следни-
те органи, системи и функции:
l  Изграждане и поддържане на кос-

тите и зъбите 
l  Провеждане на дразненията в 

невроните и клетките
l  Функциониране на мускулите
l  Съсирване на кръвта
Карнитин: По-точно L-карнити-
нът е една естествена провитамин-
на субстанция, която е сродна на 
витамините от В-комплекс. Тя играе 
съществена роля в производството 
на енергия и обмяната на мазнините. 
Човешкият организъм може да син-
тезира известно количество L-карни-
тин от киселините метоинин и лизин, 
но основните дози си набавя отвън 
чрез месото. Съдържа се най-вече 
в червеното месо, особено агнешко-
то и овчето. Пилешкото месо е бедно 
на карнитин, а във вегетарианските 
храни се съдържа в крайно недоста-
тъчни количества.
Коензим Q 10: Може да се синте-
зира както в човешкия организъм, 
така и да бъде приеман отвън с хра-
ната. Той доставя енергия и играе 
важна роля в защитата от оксидати-
вен стрес. Коензим Q 10 се съдър-
жа преди всичко в рибата (сардини), 
месото (вкл. пилешкото), соята, ядки-
те и някои растителни масла. Едно 
разнообразно пълноценно хранене 
може да достави на организма от 2 
до 20 мл от ценния коензим Q 10.
Желязо: 
l  То играе жизненоважна роля за 

изграждането на кръвта и поддър-
жането на кръвоносната система.

l  Необходимo е за образуването 
на хемоглобин (червените кръв-
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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

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
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своевременно бъдат приемани пови-
шени дози калций и витамин D. 
Други състояния, изискващи  
по-големи доставки  
на витамини и минерали
По време на големи физически или 
умствени натоварвания, преумора, 
стрес, вирусни инфекции, следбо-
лестно възстановяване и др. необ-
ходимостта от витамини и минерали 
значително нараства. Определени 
заболявания предизвикват специ-
фичен недостиг на някои вещества 
в организма; хората, живеещи или 
работещи в замърсена среда се нуж-
даят от по-високи дози антиоксидан-
ти; пушачите имат завишена потреб-
ност от витамин С (всяка цигара уни-
щожава от 25 до 100 мг витамин С!);  
а прекаляващите с алкохола от магне-
зий. От съществено значение за здра-
вето и работоспособността на всеки  
е доставянето на необходими-
те количества витални субстан-
ции да бъде съобразено с вари-
ращите му индивидуални нужди, 
които се влияят не само от въз-
растта и актуалния здравословен 
статус, но също от естеството на 
работата, стила на живот, навиците  
и дори местоживеенето.

Тези витални субстанции са  
от първостепенно значение
За популярните витамини А, С и Е 
сте чували много. Освен тях обаче 
много други витамини, минерали и 
микроелементи се грижат за доброто 
функциониране на органите и систе-
мите, както и за поддържане на тяло-
то ни здраво. 
Биотин: Биотинът стимулира изграж-
дането на белтъчините, към които 
спада и кератинът – една от най-
важните структурни части на кожата, 
косата и ноктите. Той е важен за нор-
малния метаболизъм на мазнините, 
като регулира включително обмяна-
та на липидите в кожата.
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Магнезий: 
l  Много важен за доброто функ-

циониране на мускулите и нерви-
те (известен е като „антистресов 
минерал” и действа като естестве-
но успокоително средство).

l  Важен за превръщането на кръвна-
та захар и мазнините в енергия. 

l  Поддържа здрава сърдечносъдова-
та система.

l  Предпазва от отлагането на калций 
и образуването на камъни в бъбре-
ците и жлъчката.

Магнезият е жизненоважен минерал, 
който не се синтезира в човешкото 
тяло, а складирането му в организ-
ма е възможно само в ограничени 
количества. 
Пантотенова киселина: Заедно с 
другите витамини от група В способ-
ства за изграждането на клетките, 
поддържа нормалния растеж и раз-
витието на централната нервна сис-
тема, което е от особено значение 
за подрастващите. Пантотеновата 
киселинa е извънредно важна и за 
функционирането на надбъбречните 
жлези, както и за преобразуването на 
мазнините и захарите в енергия.

ни клетки), миоглобин (червен пиг-
мент в мускулите) и някои ензими. 

l  Грижи се за насищането на кръвта 
с кислород.

l  Взима участие в обмяната на енер-
гия в клетките.

За усвояването на желязото са необ-
ходими мед, кобалт, манган и вита-
мин С. Самото то е необходимо за 
метаболизиране на витамините от 
група В. Доставянето на необходими-
те количества желязо е важно също 
за работоспособността и имунна-
та защита. Излишъкът му в кръвта 
обаче може да допринесе за обра-
зуване на свободни радикали, да 
повлияе неблагоприятно функцията 
на щитовидната жлеза и обмяната на 
йод, както и да повиши риска от сър-
дечносъдови заболявания, особено 
при мъжете.
Фолиева киселина: 
l  Тя е важна за образуването на 

червени кръвни клетки и подпо-
мага функцията на белите кръв-
ни клетки.

l  Способства за белтъчния мета-
болизъм. 

l  Важна е за образуването на нук-
леиновите киселини (РНК и ДНК) и 
деленето на клетките.

l  Необходима е за оползотворяване-
то на захарите и аминокиселните

Фолиевата киселина е жизненоважен 
витамин (принадлежащ към групата 
В), който е отговорен за клетъчното 
деление и редица обменни процеси 
в организма. Тъй като тя не се съхра-
нява за дълго време в тялото, тряб-
ва да се внимава да бъде регуляр-
но доставяна с храненето или чрез 
витаминни препарати.
Йод: 
Жизненоважен микролемент, който 
не се синтезира в човешкото тяло. 
Две трети от йода се намира в щито-
видната жлеза. Хормоните, произ-
веждани от нея управляват много 
обменни процеси като растеж, обмя-
на на енергия, изграждане на кос-
тите, развитие на мозъка. Тъй като 
щитовидната жлеза контролира 
обмяната на веществата, а йодът 
въздейства върху нея, недостигът му 
може да доведе до забавени умстве-
ни реакции, наддаване на тегло и 
липса на енергия. От особено значе-
ние по време на бременност и кър-
мене е майките с подходяща диета 
да обеспечат на плода или кърма-
чето необходите за оптималното му 
развитие количества йод.

Модерните двуфазни ефервесцент-
ни таблетки на ЗДРАВИТ вита-
минно-минерален комплекс 
с жен-шен и кофеин са спе-
циално подбрани да засилят 
жизнеността и да балансират 
дневното хранене с необходи-
ми съставки. 
Жен-шенът е един от най-цялост-
но проучените растителни продук-
ти с многовековна традиция в китайската 
медицина. Изследванията потвърждават ефективността на 
екстракта при умора и понижена способност за концентрация. 
Тестовете са показали, че екстрактът от жен-шен повишава 
енергията, подсилва имунитета и противодейства на стреса. 
Неговият механизъм на действие е комплексен - той подобря-
ва преноса на кислород до мозъка и мускулите, а също и про-
веждането на нервните импулси. Кореновият екстракт съдър-
жа гинсеносиди, които регулират функциите на организма. Те 
повишават жизнеността, вдъхват енергия и сила, а благода-
рение на ускоряване на транспорта на кислорода чрез кръв-
та, действат стимулиращо на целия организъм.
Кофеинът стимулира клетъчната активност, дава енергия, 
подобрява концентрацията, активира късата памет и успешно 
елиминира симптомите на умора.
ЗДРАВИТ витаминно-минералният комплекс с жен-шен и 
кофеин се препоръчва: при състояния на умора, прекомерна 
работа, намалена работоспособност, концентрация и физи-
чески възможности, както и по време на засилена физическа 
натовареност; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчител-
ната дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

Сила и тонус за  
организма с екстракт 
от жен-шен, кофеин, 
витамини и минерали 

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

1  таблетка съдържа 60 mg екстракт от жен-шен.  
50 mg кофеин

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)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 10 mg (100% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Калций 50 mg (6,66% от ПДД)

Магнезий 100 mg (33,3% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 

Витамин В12: Той е необходим на 
организма между другото за клетъч-
ния растеж и клетъчното делене – 
особено това на червените кръвни 
клетки. Освен това поддържа здрава 
нервната система, подпомага обмяна-
та на веществата, подобрява концен-
трацията, паметта и равновесието. 
Витамин D: Особено важен за усво-
яването на калция и фосфора, които 
са необходими за здрави кости и 
зъби. Човешкият организъм може да 
синтезира витамин D под въздей-
ствието на слънчевата светлина, но 
особено през земните месеци коли-
чествата му в организма са крайно 
недостатъчни.
Цинк: Жизненоважен микролемент, 
който действа като диспечер, контро-
лира правилното протичане на про-
цесите в организма, поддържането 
на ензимните системи и клетки. Той 
се съдаржа в много от най-важните 
ензими, важен е за стабилизирането 
на кръвта и за поддържането на кисе-
линно-алкалния баланс в организма. 
Освен това управлява съкращаване-
то на мускулите, подпомага синтеза 
на инсулин, нормализира функцио-
нирането на простатата и е важен за 
развитието на всички репродуктив-
ни органи. 
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Какво е предназначението на пъл-
ните с въздух камери в човеш-
ката глава? Правят я по-лека? 
Помагат на носа да затопли вди-
шания въздух? Или са необхо-
дими като своеобразно резони-
ращо пространство за гласа? 
„Има много теории по въпроса, 
но все още никой не е в със-
тояние да даде задоволително 
обяснение какво точно е предназ-
начението на синусите” – казва 
проф. Вернер Хоземан, директор 
на Клиниката по уши-нос-гърло 
и лицево-челюстна хирургия към 
университета Грейгсвалд. И с 
усмивка добавя: „Възможно е да 
са просто фабрика за осигурява-
не на извънредна работа за УНГ-
специалистите”.
Това, разбира се, е само в рамки-

Пациентите с хроничен синузит страдат от постоянно запушен  
нос и главоболие. Какви нови терапевтични и оперативни методи 
предлага съвременната медицина прочетете в следващата статия.

СИНУСИТЕ СА ЧИСТИ: 

НАЙ-ПОСЛЕ ДИШАТЕ 
НОРМАЛНО !

те на шегата, но в нея, за съжа-
ление, се съдържа и немалко 
истина: инфекциите на синуси-
те, известни като синузити (от 
латинското “sinus” – вдлъбнати-
на), са сред най-често срещани-
те заболявания. С оглед на тях-
ната мнима „ненужност” усилията 
на специалистите и пациентите 
за овладяване на синусните про-
блемите са значителни.

Неприятните усложнения
За една средностатистическа 
зимна седмица домашните лекари 
и УНГ-специалистите в Германия 
преглеждат според изчисления-
та на билефелдския УНГ-медик, 
проф. Волфганг Елис, над един 
милион болни от синузит. И това 
е само върхът на айсберга, тъй 
като много от засегнатите – особе-
но ако не страдат от остра форма 
на заболяването – не отиват на 
лекар. А и ако бъдем съвсем точни, 
в своя начален стадий болестта не 
е нищо повече от обикновена про-
дължителна хрема.
Фактът, че синусите и носните 
ходове имат обща лигавица, ги 
прави еднакво незащитени от 
атаките на простудните вируси. 
Пациентите разбират това, кога-
то околоносните им кухини се 
запушат от набъбналата лигави-
ца. Тогава започват да усещат 
натиск, туптене и болки в чело-
то, скулите или слепоочието – в 
зависимост от това кои синуси са 
„задръстени”. За щастие оплак-
ванията най-често не траят пове-

че от един-два дни. Отбъбващите 
капки за нос, втечняващите сек-
рета медикаменти, промивките 
на носната кухина и инхалации-
те облекчават симптомите в тези 
случаи. При наличието на бак-
терии, се налага и антибиотич-
на терапия.
Много по-упорити за сметка на 
това са хроничните синузити. 
Според мнението на специалисти-
те засегнати са около 5% от насе-
лението. Те страдат от непрекъс-
нато запушен нос, главоболие и 

други неприятни симптоми.

Непрекъснато запушен нос
Оплакванията се различават при 
различните случаи. „Съществуват 
много форми на болестта” – под-
чертава проф. Хоземан. При един 
пациент каналът към единия фрон-
тален синус е запушен и в затворе-
ната камера са се заселили бак-
терии. При друг възпален зъбен 
корен създава проблеми в макси-
ларния синус. Понякога изкриве-
на носна преграда предизвиква 
оплакванията, друг път алергия. 
При всеки пети пациент по лигави-
цата се появават полипи. Според 
експертите тези лигавични обра-
зувания се дължат на автоимунна 
хиперреакция. „Имунната система 
се насочва срещу случайни бак-
терии или гъбички. Една възпали-

Балонно-синусната пластика е въведена за първи път през 
2004 година в САЩ. В Германия понастоящем се практику-
ва в около 30 клиники, разполагащи с обучен лекарски екип. 
Провеждат се интензивни постоперативни наблюдения. Все 
още липсват данни от дългосрочни проучвания. 

Нова терапия

Лабиринт в главата: Фронталните 
и околоносни синуси образуват 
кухини, канали и разклонения. При 
хрема те лесно се запушват.
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телна реакция я разклаща силно и 
в крайна сметка уврежда лигави-
цата” – обяснява Хоземан. Също 
когато – дори при полипи – няма 
никакъв път навън, операцията 
при хроничен синузит е едва втора 
възможност на избор. Обикновено 
медиците опитват да се справят 
с проблема посредством медика-
ментозна терапия, например чрез 
комбинация от кортизон и антибио-
тик. ”Кортизонът спира възпалител-
ния процес. По този начин лигави-
цата отбъбва, полипите се свиват 
и пациентът се чувства по-добре” 
– казва Хоземан. Антибиотикът 
пък унищожава бактериите, които 
е много вероятно да са се засели-
ли в запушената камера. 

Проветряване чрез операция
Ако медикаментозната терапия не 
помогне, съществува възможност 
запушените пътища да бъдат отво-
рени по оперативен път и така да 
се осигури по-добра вентилация 
на каналите и изтичане на секре-
тите. За целта хирурзите вкарват 
през ноздрите оптически помощ-
ни средства и миниатюрни инстру-
менти, разширяват тесните учас-
тъци, отместват костни частици 
и отстраняват пречещите полипи. 
Това е рутинна операция, която 
обаче трябва да бъде направе-
на от специалист. „Интервенцията 
трябва да бъде извършена внима-
телно, тъй като е в тясно съсед-

ство с важни структури” – обясня-
ва Хоземан. Околоносните кухи-
ни са в непосредствена близост 
до мозъчните обвивки, очите и 
мозъчните артерии, засягането на 
които може да доведе до тежки 
усложнения. Освен това оператив-
ната намеса може да предизвика 
кръвотечения или кръвоизливи.
Алтернатива предлага един нов 
американски метод. При балон-
ната синусна пластика медици-
те прокарват през тесните ходо-
ве специален тънък катетър, на 
върха на който е закрепен малък 
балон (вж. схемата). С напомпва-
нето му лекарят „смачква” подоб-
ните на пчелна пита костни тъкани. 
След това костните частици срас-
тват. „Хубавото при този метод е, 
че лигавицата остава интактна” – 
казва проф. Йохен Вернер, дирек-
тор на марбургската УНГ-клини-
ка към университетските клиники 
на Гисен и Марбург. Така рядко се 
стига до кръвоизливи, а наранява-
нията, които биха могли да предиз-
викат проблематични сраствания 
или белези, са минимални.

Още няма еднозначна оценка
Колкото и многообещаващ да 
изглежда този нов метод, експер-
тите все още са по-скоро сдър-
жани в оценките си. „Ние не раз-
полагаме с дългосрочни резулта-
ти”- изтъква Вернер. „Не знаем в 
какъв срок разширенията се сви-
ват и дали след години например 
не се образуват кисти”. Освен 
това лечението с балонния метод 
е приложим само за неголя-
ма група пациенти. „Балонната 
синусна пластика е идеална при 
пациентите с изолирано възпа-
ление, например в клиновидна-
та околоносна кухина или челния 
синус, които иначе не предизвик-
ват никакви болестни промени в 
носната кухина” – обяснява той. 
Все още спорен остава за експер-
тите и въпросът дали е разумно 
методът да се съчетава с другите 
традиционни терапии. 

През ноздрата хирур-
гът вкарва гъвкав 
катетър.

Под рентгенов кон-
трол лекарят фикси-
ра балона в тесния 
участък и започва да 
го надува. 

Хирургът отстранява 
катетъра. Подходът 
към околоносната 
кухина е разширен 
и секретът може по-
лесно да се оттече.

По-добро дишане: Промивките на 
носната кухина с разтвор на мор-
ска сол могат да поддържат прохо-
дите към синусите чисти.
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БЪРЗА ПОМОЩ

През последните години се наблюдава нова тенденция: все 
повече растителни екстракти навлизат във фармацевтиката 
– не само като помощно, но и като основно лечение, дори за 
оказване на първа помощ. Експерти обясняват как може да 
бъде използвана силата на билките. 

ПЪРВА ПОМОЩ  
ОТ ПРИРОДАТА

Срещу всяко оплакване в природата 
е израстнала подходяща билка. Все 
повече са доказателствата за това. 
Многобройни са научните изследва-
ния показали, че активните вещес-
тва на различни диворастящи и гра-
дински билки ни поддържат жизнени 
и млади. „С пресни растения може-
те да се снабдявате в магазините за 
плодове и зеленчуци, на пазара или 
да ги отглеждате сами” – съветва 
д-р Хайди Брауневел. Доцентът по 
природосъобразно лечение и хра-
нене при Професионалната акаде-
мия по храненето в Оберурсел изда-
ва в какви случаи помагат отделни-
те билки – от ниско кръвно налягане 
до контузии.

1.  Регулиране  
на кръвообращението

Неговото позитивно действие върху 
сърдечния мускул е доказано с 
редица научни изследвания: гло-
гът (Crataegus) подсилва перифер-
ните сърдечни съдове и по този 
начин стимулира кръвообращени-

ето. “Професионалните спортисти 
често посягат към тази билка, за да 
подпомогнат кръвообращението си” 
– казва д-р Брауневел. Но тя е под-
ходящо средство за тонизиране на 
сърдечния мускул при всякакъв вид 
сърдечносъдови оплаквания, вклю-
чително и за превенция.
Чай от глог можете да направите 
по следния начин: 2 ч.л. изсушени 
листа и цвят от глог залейте с чаша 
вряла вода и оставете да се запа-
ри за около 15 минути. Прецедете и 
пийте 3-4 пъти на ден по 1 чаша в 
продължение на 3 до 4 седмици.
Розмаринът противодейства на 
изтощението и регулира кръвообра-
щението, особено при ниско кръв-
но налягане. Тонизиращо действие 
в ежедневието оказват измиване на 
тялото с розмаринова есенция или 
розмаринови вани (вж. карето на стр. 
9). Можете да опитате и от т.нар. роз-
мариново вино: 20 г изсушени розма-
ринови иглички накиснете в 1 литър 
бяло вино. Оставете да преседят 1 
седмица и прецедете. Приемайте 2 
пъти на ден по 20 мл след ядене. 

2.  Освобождаване от шлака  
и намаляване на киселинността

„Билките са идеално подпомага-
що средство при процедури за про-
чистване на организма” – казва екс-

пертката по храненето. От глухар-
че (Taraxacum officinale) и коприва 
може да се направи чай, който регу-
лира бъбречната функция и отделя-
нето на урина, прочиства и детокси-
кира организма. По 2 ч.л. изсушени 
листа от глухарче и коприва залей-
те с 2 чаши студена вода и сварете 
за кратко. Отстранете от котлона и 
оставете 10 минути под капак да се 
запари. Прецедете и изпивайте по 1 
чаша дневно преди ядене на малки 
глътки, а след това и 1 чаша обик-
новена вода. 

Освен че дезинфекцира и детокси-
кира, салвията (градинският чай) 
намалява киселинността и притежа-
ва силно адстрингентно и диуретич-
но действие. Чай от салвия може-
те да направите по следния начин: 
1 с.л. нарязани на ситно пресни 
листа от салвия залейте с чаша 
вряща вода и оставете да се запа-
рят за около 10 минути. Прецедете 
и пийте 3-4 пъти на ден. 
Терапията с плод на хвойна също 
отводнява и основно прочиства 
организма от шлака. Първия ден се 
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сдъвква едно хвойново плодче, вто-
рия – две, третия - три. Така доза-
та се увеличава до 12-ия ден на 12 
плодчета. След това започва нама-
ляването й пак с по едно плодче на 
ден до 24-ия ден, когато лечение-
то отново приключва с едно хвой-
ново плодче.  
Хармонизиращо противоотровно 
действие, проявяващо се особе-
но при леки хронични отравяния 
има риганът. Сварете 1 препълне-
на супена лъжица риган в ½ л вода 
на средна температура за около 5 
минути. После прецедете и пийте 
2 пъти дневно малка чаша от отва-
рата в продължение на минимум 3-
4 седмици.

3. Прочистване на съдовете
Дълго време потънал в забвение, но 
отново преоткрит е дивият чесън. 
„Действието му е добро като това на 
обикновения чесън, но без излъч-
ването на неприятна миризма след 
консумация”. Можете да го добавя-
те в суров вид в салата, да го реже-
те на ситно и прибавя-

ката, лавандулата и маточина-
та (Melissa officinalis). Те действат 
положително при опънати нерви. 
Билките могат да бъдат приемани 
под формата на чай или като добав-
ки за вана преди сън (вж. карето на 
стр. 9). Торбичкте с лавандула под 
възглавницата осигуряват хубави 
сънища след напрегнатия ден. Ако 
обаче страдате от по-сериозни сму-
щения на съня или се намирате в 
постоянен стрес, е най-добре да се 
насочите към валерианата и жъл-
тия кантарион. И двете билки имат 

ефективно, но меко отпускащо 
действие и представляват 

отлично сънотворно сред-
ство без риск към при-
страстяване.
При някои форми на 
безсъние, дължа-
щи се на преумора, 
стрес и безпокойство, 

биха могли да подей-
стват също анасонът 

и мащерката, които сти-
мулират положително емо-

ционалния живот и редуцират 
отрицателните чувства. Те могат 
да бъдат приемани като чай преди 
сън или под формата на етерични 
масла за ароматерапия.

5.  Облекчаване  
на стомашно-чревните болки

Стимулиращ ефект върху храносми-
лането имат анасонът (Pimpinella 
anisum) и медицинският копър 
(Foeniculum vulgare). Съдържащите 
терпен етерични масла в растения-
та облекчават стомашните и чревни 
болки, като са особено подходящи 
при подувания, газове и коремни 
спазми. Всички родилки, кърмачета 
и малки деца добре познават въл-
шебното им действие. Те не само 
отстраняват симптома, а действат 
и на причинителя, тъй като унищо-
жават патогенните чревни бакте-
рии, но успоредно с това запазват 
нормалната чревна флора. Бързо 
облекчение при стомашно-чревни 
проблеми донася следният чай: 1-
2 ч.л. семена от анасон и листа от 
копър се заливат с 1 чаена чаша 
вряла вода и се оставят да се 

Салвия пастили  
и бонбони с витамин С

  Препоръчват се за лечение и дезинфекция 
на лигавицата на устната кухина  
и за профилактика на грипни инфекции

  Имат антибактериално, противогъбично, 
противовирусно и адстрингиращо действие

  Използват се при пресипналост, болки при 
преглъщане, кашлица и прекомерно потене

 Подходящи са и за диабетици

те към супи, зеленчукови пастети 
или извара – действието на „горския 
чесън” е гарантирано. Освен че има 
удивителна антибиотична активност, 
дивият чесън засилва имунната сис-
тема, сърцето и кръвообращението. 
„Той прочиства засегнатите от отла-
гания кръвоносни съдове, подобря-
ва кръвотока и поддържа съдове-
те еластични”. Не само предпазва 
артериите от калциране, но и нама-
лява холестерола, разтваря кръв-
ните съсиреци, понижава кръвното 
налягане и действа детоксикиращо. 
Но бъдете много внимателни, ако 
го събирате сами. През пролетта в 
съседство израства много подобна-
та на вид момина сълза, листата на 
която са отровни. Затова направете 
малък тест: смачкайте част от листа 
между пръстите си – силният чеснов 
аромат не може да бъде сбъркан.

4. Преодоляване на умората
Чувствате се уморени и отпуснати, 
спите лошо? Тогава трябва да опи-
тате от растителната сила на лай-



�

запарят за около 15 минути. Чаят 
се прецежда и се пие 2-3 пъти на 
ден. При силни колики и подува-
не на корема счукайте в хаванче 1 
ч.л. семена от медицински копър и 
1 ч.л. семена от анасон, залейте с 
1 л вода и сварете. После оставете 
още 3 часа да се запари, прецеде-
те, подсладете с мед и взи-
майте 3 пъти на ден по 
3 ч.л. (за деца под 
12 години 3 пъти 
на ден по 1 ч.л.). 
Инфекциите в 
стомашно-чрев-
ния тракт също 
се повлияват 
благоприятно от 
билките - два пъти 
дневно пийте топло 
мляко или чай с мед, 
анасон и копър, стрити на 
прах (на върха на ножа).

6. Помощ при контузии и травми
Един съвет за всички, които често 
страдат от спортни или бито-
ви травми: арниката (Arnica 
montana) никога не бива да лип-
сва от домашната билкова апте-
ка. Противовъзпалителното и бол-
коуспокояващото й действие се 
дължи на първо място на етерични-
те масла и т.нар. сесквитерпенлак-
тони. Те подпомагат регенерация-
та на тъканите и ускоряват зарас-
тването на рани. Първа помощ при 
контузии: 4 ч.л. изсушени листа от 
арника залейте с 1 чаша вряща 
вода, оставете 10 минути да се 

запарят,  филтрирайте и охладете. 
Напоете памучна или ленена кърпа 
с отварата и наложете за 30 мину-
ти на болезненото място. Можете 
да си направите и лечебно масаж-
но олио: затоплете 50 мл зехтин 
и накиснете в него 1 с.л. изсуше-
ни листа от арника. Оставете да 

преседят около 30 минути 
на тъмно място, като 

разбърквате от 
време на време, 
после прецеде-
те. Между упо-
требата олио-
то трябва да 
се съхранява 
в тъмни бутил-

ки и на студено 
(в хладилник).

Със своето антибио-
тично и болкоуспокояващо 

действие ехинацеята (Echinacea 
purpurea) е идеално средство за 
лечение на рани. С билковата отва-
ра или разредена тинктура могат 
да бъдат дезинфекцирани външни 
рани, с лечебните мазила се под-
помага оздравителният процес и 
се осигурява бърза тъканна реге-
нерация. 
Маслото от планински клек (Pinus 
mugo) е терапевтично активно ете-
рично масло, което усилва цирку-
лацията и подобрява кръвообра-
щението, притежава противовъзпа-
лително и антибактериално дей-
ствие. Това го прави отлично сред-
ство за лечение на мускулни и став-
ни болки, разтяжения, навяхвания и 
кръвонасядания.

Билкови рецепти за добро здраве
Билкови чайове за профилактика лечение и удоволствие:  Като 
цяло билковите чайове са най-ефективни, когато се приготвят от изсу-
шени билки. Има, разбира се, и изключения, например чаят от салвия 
(вж. т.2)
Чаен микс срещу коремни спазми: По 1 ч.л. маточина, лайка и кими-
он залейте с 3 чаши вряща вода. Запарете, прецедете и пийте 3 пъти на 
ден от леко затопления чай.
Розмариново олио срещу умора: 3 с.л. розмаринови иглички се накис-
ват в ¼ л рафинирано слънчогледово олио. 3 седмици се оставят да 
престоят на топло място. После олиото се прецежда и се нанася в свив-
ките на ръцете (от обратната страна на лактите) – на това място кожа-
та е особено тънка и ароматните масла могат пълноценно да разгърнат 
регулиращото си действие. 
Алтернативна процедура за хора с ниско налягане: 1 с.л. от олиото раз-
несете върху влажна студена кърпа и разтрийте с нея тялото си от стъ-
палата до врата.
Билкова вана за релаксиране: 3 с.л. билки сложете в платнена торбич-
ка и окачете под крана, докато се пълни ваната. Допълнително добавете 
2 с.л. сметана или зехтин във 
водата за задържане на аро-
матните вещества и влагата в 
кожата. Ванта не бива да бъде 
нито много топла (макс. 32-34 
градуса), нито много дълга (не 
повече от 10 мин.), за да не 
натотоварвате кожата и кръво-
обращението си.
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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

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

При ревматизъм и болки в мускули-
те може да помогне също мехлем 
или масло с розмарин (от аптека-
та). Можете и сами да приготвите 
лечебното мазило: 100 мл бадемо-
во или лешниково масло се смес-
ва с 4-6 капки етерично розмарино-
во масло. Натривайте проблемните 
места поне един път на ден – най-
добре сутрин.

7.  Справяне с пикочните  
инфекции

Ако пикочният мехур е възпален 
вследствие на преохлаждане, 
листата от мечо грозде и боси-
лек донасят бързо облекчение. 
Накиснете 8 ч.л. от изсушените и 
натрошени билки в 1 литър студе-
на вода и оставете да престоят за 
едно денонощие. Три пъти на ден 
приемайте по 1 чаша от прецеде-
ния леко затоплен извлек, след 
което изпивайте 1 чаша обикно-
вена или минерална вода. Вкусът, 
за съжаление, не е много прия-
тен, затова можете да подслади-
те с мед.
Брезовите листа, лисата от 
круша, енчецът, хвощът и копри-
вата също помагат при появата на 
първи симптоми на възпаление на 
пикочните пътища. Те се съдържат 
в много от специализираните бил-
кови чайове и таблети. 

8.  За свеж дъх и здраве  
на устната кухина

Редица естествени антибактери-
ални растителни екстракти могат 
да способстват за балансиране на 
микрофлората в устната кухина и 
лигавиците на стомашно-чревния 
тракт. Преди всичко салвията (гра-
динският чай) се цени като меко, 
но високоефективно дезинфекцира-
що средство. Многократните гаргари 
през деня с чай от изсушени листа 
(1 ч.л. на чаша вряща вода) или 4 
капки чисто етерично масло, раз-
творени в ликьорена чаша с топла 
вода, имат ефективно действие не 
само срещу неприятните миризми, 
но и срещу всякакъв вид инфекции 
и процеси на гниене в устната кухи-
на. Също чайовете от лайка, мента, 
мащерка и невен или разтворите 
за уста с етерични масла от съот-

ветните билки имат силно антибак-
териално и дезинфекциращо дей-
ствие. Екстрактите от зелен и черен 
чай съдържат полифеноли – суб-
станции, които ефективно спират 
растежа на кариесните бактерии. 
Подсилващо, имуностимулиращо 
и антибактериално действие имат 
също така чаеното дърво и ехина-
цеята. Многопосочно и ефективно 
е действието на следния чай: раз-
бъркайте в равни части накъсани на 
дребно изсушени корени от ехина-
цея с листа на пелин и мента. 2 ч.л. 
от билковата смес залейте с чаша 
вряща вода и оставете 10 минути да 
се запари. Многократно през деня 
можете да правите промивки и гар-
гара на устната кухина, а така също 
да пиете от чая за подсилване на 
общия имунитет на организма.

9.  Имунен щит срещу грип  
и инфекции

Звездите сред растителните иму-
ностимулатори са ехинацея-
та и пеларгонията. Освен че дей- 
ства антибиотично и болкоуспоко-
яващо, приета вътрешно ехинаце-
ята (Echinacea purpurea) подсил-
ва имунната система и смекчава 
алергиите. Ако в начален стадий  
на простуда, болки в гърлото или 
грип на всеки 2-3 часа се пият 
по 5-10 капки тинктура от ехина-
цея (от аптеката), вирусната инфек-
ция може бързо да бъде овладя-
на. По-късно приемът й може да 
бъде намален до 3 пъти на ден до 
пълно отзвучаване на симптоми-
те. В студените зимни дни можете 
да подсилите имунната си защита 
със следния чай: Смесете в равни 
части изсушен и нарязан на ситно 
корен от ехинацея с листа от пелин 
(Artemisia sinthium) и мента. 2 ч.л. 
от сместа залейте с чаша вряща 
вода и оставете да се запари за 10 
минути. Прецедете и изпивайте от 
чая по 2-3 чаши на ден. 
Извлекът от африканското муш-
катово растение пеларгония 
(Pelargonium sidoides) е не по-
малко ефективен. Той има свой-
ството да унищожава бактериите, 
да разрежда заседналите гъсти сек-
рети и подпомага изхвърлянето им, 
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както и да подсилва имунната сис-
тема срещу атаките на вирусите. 
Разработеният на тази база съвре-
менен фитотерапевтичен продукт 
(Умкалор) не само облекчава симп-
томите, но и скъсява продължител-
ността на заболяването и действа 
на причинителите.
Добър имуностимулиращ ефект 
имат също така дъбравникът 
(Eupatorium), ракитникът (Hippophae 
rhamnoides L.), латинката и дивият 
чесън. Силно противовъзпалител-
но действие имат лайката, салвия-
та, очиболецът, мащерката, рига-
нът и арниката.  Въз основата на 
летливите си съставки (етерични 
масла) някои от изброените расте-
ния са много подходящи за инхала-
ции: смесете 2 части лайков цвят и 
по 1 част мащерка и листа от сал-
вия, залейте сместта с ½ л вряла 
вода и 5-10 минути вдишвайте пари-
те. Болкоуспокояващо и оздрави-
телно действие при възпаление на 
гърлото, носа и устната кухина има 
следният чай (може да се използва 
и за гаргара): смесете в равни части 
лайков цвят, листа от салвия, суше-
ни боровинки, листа от подбел и 
цветове от арника. 2 ч.л. от сместа 
залейте с ¼ л вряща вода, запаре-
те 10 минути и прецедете. С добър 
ефект при кашлица се славят след-
ните билки: със силно противовъз-
палително действие са теснолисти-
ят жиловлек, бялата ружа, слезът 
и подбелът. Лопенът и иглика-
та разтварят слузта и стимулират 
отхрачването. Мащерката, бръш-
лянът, белият оман, росянката, 
анасонът, аптекарският копър и 

ч.л. се кипват в ¼ л вода, запаря-
ват се 20 мин и се прецеждат. От 3 
до 6 пъти дневно се пие от чая, под-
сладен с мед. При упорита слуз и 
трудно отхрачване, особено сутрин 
е подходящ и следният чай: 2 части 
подбел се смесват с 1 част тесно-
лист жиловлек. 2 ч.л. се кипват в ¼ 
л вода, запаряват се 10 мин, и се 
прецеждат. Подсладеният с мед чай 
се пие бавно на малки глътки, най-
добре ½ час преди ставане.

10.  Първокласни доставчици  
на витамини и минерали 

Спанакът, киселецът, коприва-
та, руколата, магданозът, копъ-
рът, босилекът, джоджънът: „Тези 
свежи витаминно-минерални бомби 
в никакъв случай не бива да отсъс-
тват от трапезата ви” – е на мне-
ние д-р Хайди Брауневел. Нейният 
съвет е: добавяйте листни зеленчу-
ци, билки и подправки към салати-
те и ястията си толкова често, кол-
кото е възможно. Тъй като те са 
пълни с полезни биоактивни вещес-
тва, между които витамин С и Е, 
растителни пигменти, калий, желя-
зо и много други. Пресните расте-
ния могат да бъдат съхранявани 
в хладилник за няколко дена, най-
добре увити в навлажнена кухнен-
ска хартия, но за по-дълго съхра-
нение трябва да бъдат изсушени 
(оставени да висят в сухо поме-
щение за 2-3 седмици, натрошени 
и добре затворени в буркан) или 
замразени: „Билките или листата 
трябва да бъдат измити за кратко, 
добре изтръскани и по възможност 
изсушени, след това нарязани на 
ситно и замразени.”

евкалиптът действат спазмолитич-
но и отхрачващо.  При остра, суха 
и дразнеща кашлица, при възпале-
ние на гърлото и дихателните пъти-
ща може да помогне следният чай: 
смесете в равни части цветове от 
лопен, листа от подбел, корени от 
бяла ружа и плодове от анасон. 2 

l��Средство�с�меко�действие� 
при�кашлица,�съпроводена� 
с�гъст�вискозен�секрет.

l��Подбраните�растителни� 
екстракти�от�мащерка,� 
маточина�и�лайка�успокояват� 
преди�сън.

l��Не�съдържа�захар�и�може�да� 
се�приема�спокойно�след� 
измиване�на�зъбите�вечер.

Естественият 
избор при 
простуда 
и кашлица

Лека нощ

Сироп за кашлица  
от тиснолист жиловлек

Лека нощ
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При сигнал за изменение на черния 
дроб пациентите често възкликват: 
„Но аз почти не пия!” Наблюдавайки 
подобни изменения, самите лекари 
задават въпроси първо за консума-
цията на алкохол.
Алкохолът обаче далеч не вина-
ги е причината за затлъстяването 
и патологичните промени на жиз-
неноважния орган. Особено при 
пациентите с наднормено тегло и 
диабет тип 2 или хората с предшес- 
тващ метаболитен синдром необус-
ловеният от алкохол затлъстял 
черен дроб е най-често срещано-

то заболяване сред болестите на 
черния дроб. Според статистиката 
между 15 и 25 % от населението 
страда от затлъстял черен дроб 
(„Steatosis hepatis”), а при паци-
ентите с наднормено тегло и 
диабет тип 2 заболеваемост-
та е над 90 %! Независимо от 
разпространеното схващане, 
че затлъстелият черен дроб 
се дължи предимно на зло-
употребата с алкохол, съвре-
менните изследвания (вклю-
чително и тези в средизем-
номорски страни като Италия) 

развитие на цироза нараства до 
7 - 25%.

Как може да бъде различен 
НСДЧ от АСДЧ?
Естествено много пациенти не са 
склонни да приемат, че затлъс-
тяването на черния им дроб се 
дължи на алкохола, независи-
мо от това, че относително често 
попийват. Други пък са прекале-
но подозрителни и за всичко обви-
няват редките случаи на препива-
не, макар почти да не се докосват 
до чашката във всекидневието си. 
Злоупотребата с алкохол може да 
бъде много разтегливо понятие в 
представите на хората. Няма никак- 
ви маркери (например специфич-
ни лабораторни данни), с помощта 
на които да може да бъде отличен 
алкохолно от неалкохолно обусло-
вения затлъстял черен дроб. Както 
класическите чернодробни стой-

ности, така и новите лаборатор-
ни тестове и ултразвуковите 

НЕАЛКОХОЛНА СТЕАТОЗА  
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

показват, че алкохолът е виновен 
едва за половината от случаите 
на стеатоза. 

Вместо алкохол – метаболитен 
синдром като причина
Според специалистите неалко-
холната стеатоза на черния дроб 
(НСЧД), в 90% от случаите се 
дължи на метаболитния синдром. 
Фактът че пациентите с диабет и 
хората с наднормено тегло боле-
дуват толкова често от затлъстял 
черен дроб се вижда и от друга 
статистика: цирозата на черния 
дроб се среща 4 пъти по-често при 
диабетиците, отколкото при хората 
без диабет. Защо тогава изобщо се 
прави разграничение между обус-
ловената и необусловена от алко-
хол стеатоза? Единствената при-
чина за това е, че НСЧД често 
пъти се развива по-бавно и по-
„доброкачествено” от алкохолна-
та (АСЧД). За това свидетелства и 
статистиката – около 21% от паци-
ентите с АСЧД развиват впослед-
ствие цироза, докато при хората с 
НСЧД тези проценти са от 1 до 3. 
Ако обаче необусловеният от алко-
хола затлъстял черен дроб се въз-
пали (Steato-Hepatitis), рискът от 

изследвания не са  категорични в 
това отношение. Те фиксират уго-
лемяването, патологичните изме-
нения и консистенцията на органа, 
но не са в състояние да установят 
с точност дали например протича 
възпалителен процес или черният 
дроб е на път да развие цироза.

Важната биопсия
Именно затова биопсията на чер-
ния дроб е най-важният метод за 
разграничаване на двете форми 
затлъстяване: необходима е тъкан-
на проба за микроскопско изследва-
не. Процедурата често пъти се про-
вежда в амбулаторни условия, тъй 
като става въпрос за не особено 
опасна интервенция. Лекарят все 
пак е добре да изясни предварител-
но, че съществуват известни риско-
ве като например кръвотечения. Но 
дори биопсията не винаги е в състо-
яние категорично да разграничи 
НСЧД от АСЧД. Най-често самият 
развой на заболяването е с опреде-
лящо значение. Ако чернодробните 
стойности, и преди всичко ензимът 
ГГТ, и другите лабораторни пара-
метри непрекъснато се подобряват 
при пълен отказ от алкохол, тогава 
със сигурност алкохолът може да се 
посочи като основна причина. 
Стеатозата и самият увреден орган 
по правило не се проявяват с никак- 

Ако чуем за заболяване на черния дроб на наш съсед или познат, 
първата ни мисъл е, че човекът често е посягал към чашката. Това обаче 
не винаги отговаря на истината. Хепатитът, диабетът, злоупотребата 
с медикаменти, някои имунни заболявания и метаболитни смущения 
също могат да доведат до затлъстяване на черния дроб и цироза. 

Възможни причини за затлъстяване  
на черния дроб
ü Алкохол
ü  Възпаление на черния дроб (хепатит), 

напр. вируси (Hepatitis A/B/C )
ü  Метаболитни смущения, напр. метаболитен 

синдром, диабет тип 2
ü Имунни заболявания
ü „Отравяния”, напр. с медикаменти
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ви симптоми или предизвикват 
неспецифични оплаквания в гор-
ната част на корема, които е труд-
но да бъдат свързани със забо-
ляването. Затова най-често то се 
установява случайно при ултразву-
ков преглед на вътрешните органи. 
Ако се изключи консумацията на 
алкохол, трябва да се търси друга 
причина за морфологичните изме-
нения на органа:
l  Метаболитни смущения (мета-

болитен синдром, диабет тип 2 
и др.)

l  Възпаление на черния дроб 
(хепатит); вируси (хепатит А, В, 
С и др.)

l  Имунни заболявания
l  „Отравяния” (например от гъби, 

медикаменти и пр.)

Как се лекува затлъстелият 
черен дроб? 
Основата за лечение при пациен-
ти с диабет тип 2 или метаболитен 
синдром е регулирането на телес- 
ното тегло, оптимизирането на 
обмяната на веществата и съпът-
стващите фактори като:
n  обмяната на мазнините;
n  високото кръвно налягане.

Специфично медикаментозно лече-
ние не съществува. Това обаче 
се отнася и за всички останали 
неспецифични заболявания на чер-
ния дроб. Което означава: черният 
дроб, включително обусловеният 
от алкохол затлъстял черен дроб, 
се възстановява най-добре, ако 
бъде оставен на спокойствие, без 
да бъде допълнително обременя-
ван. А това означава следното:
l  абсолютно отказване от алкохол 

за повече месеци, най-добре ½ 
или 1 година;

l  при необходимост от медика-
ментозно лечение приемът на 

лечебно средство да се консул-
тира с домашния или лекува-
щия лекар – дали предписаният 
препарат е разумен, безспорно 
необходим и евентуално обре-
меняващ черния дроб (напри-
мер кортизон, средства срещу 
сърдечни ритъмни смущения, 
обезболяващи и др.). Ако лече-
нието е необходимо и неотлож-
но, може да се потърси щадяща 
черния дроб алтернатива или 
компромисно решение с редува-
не на медикаментите;

l  редукция на телесното тегло, 
преди всичко посредством дви-
жение и здравословно хранене 
в разумни количества;

l  оптимизиране на кръвните маз-
нини, например чрез CSE-бло-
кер;

l  подпомагане на чернодробната 
функция и регенеративните про-
цеси посредством билкови пре-
парати със силимарин (екстракт 
от бял трън) или екстракти от 
кралски артишок.

Внимание: общо заболяване
НСЧД не е изолирана болест, а 
най-често знак за общо заболява-
не (напр. на обмяната на вещес- 
твата при диабет тип 2 или наднор-
мено тегло, предизвикано от мета-
болитен синдром). Тъй като въз-
палението на черния дроб (хепа-
тит) също може да доведе до циро-
за, както и да увеличи рисковете 
от кардиоваскуларни заболявания, 
трябва своевременно да бъде про-
ведено лечение посредством въз-
държателни регенериращи програ-
ми и оптимизиране на обмяната 
на веществата. Тези оздравителни 
мерки е най-добре да бъдат кон-
султирани с домашния лекар или 
лекуващия специалист. 

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 

Нормален 
черен дроб, 

затлъстял  
черен дроб, 

цироза  
(от ляво  

на дясно).
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През студените месеци на годината ръцете 
ни страдат повече от всякога. Студът навън 
и горещата вода „за затопляне” вътре в 
съчетание с обичайните битови и професи-
онални обременявания изсушават, напук-
ват, често пъти дори разраняват кожа-
та. Нови високо дозирани активни състав-
ки въздействат вече целенасочено върху 
изсушаването, бръчките и пигментацион-
ните нарушения на кожата, като се грижат 
за това ръцете ни да изглеждат толкова 
млади, колкото се чувстваме самите ние.

КРАСИВИ РЪЦЕ  
ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ

те си вещства в кожата и регули-
рат нейния воден баланс. Звездата 
на блестящата млада кожа се нари-
ча хиалуронова киселина: тя свърз-
ва водата и „тапицира” излиняла-
та кожа. Алтернативна стимулация 
може да се постигне с екстракти от 
водорасли, чието високо съдържа-
ние на микроелементи по естес-
твен начин възстановява еластич-
ността на кожата. Също маслата 
от жожоба, шея и авокадо, витамин 
Е, соевите протеини и екстрактите 
от бял чай имат доказан анти-ей-
джинг ефект.
SOS-решение при лекаря: Много 
пластични хирурзи препоръчват 
сбръчканите състарени ръце да се 
инжектират със собствени мазнини. 
Процедурата е скъпа, но може да 
донесе положителни резултати за 
продължителен период от време.

Никога повече сухи ръце
Те са точно толкова изложени на 
влиянието на слънцето и студа 
като лицето, но грижите за тях като 
цяло са по-малки, а биват стре-
сирани много по-често – най-вече 
поради постоянното миене, както и 
поради прекия досег с прах, хими-
кали, абразиви (напр. домакин- 
ски почистващи средства), кисели-
ни (напр. при готвене) и пр. И без 
това бедни на мастни жлези, ръце-
те бързо показват белези на типич-
ната изсъхнала, грапава кожа. 

Ефективно средство срещу това 
са новите маски с екстремно висо-
ко съдържание на полезни масла. 
Противно на обикновените кремове 
за ръце от тях не се очаква да попи-
ват бързо, а трябва да се оставят 
да действат като интензивно лече-
ние. Новите развойни тенденции 
показват, че вълната на натурална-
та козметика започва да обхваща и 
ръцете. Разработват се оптимизи-
рани рецептури с ценни биоактив-
ни вещества като масла от жожоба, 
бадеми, шея, гуаязален, авокадо, 
алое, сусам, камелия и витаминни 
коктейли. Съдържащите се в семе-
ната на Oenothera biennis (вечер-
на роза, нахткерце) ценни маст-
ни киселини (цис-линолова и гама-

 

 

Изтрийте бръчките с крем
Възрастта личи най-вече върху 
ръцете. От външната страна на 
дланите първо проличава намаля-
ването на слоя подкожни мазнини и 
изтъняването на кожата – там прос-

то няма никакви „възглавнички”. 
Нова високотехнологична козмети-
ка помага и срещу повяхналата 
кожа на ръцете. Витамин А и пеп-
тидите подсилват производството 
на колаген. Ценнтите растителни 
мазнини проникват с хранителни-

Релаксиращи масажи
1. Нанесете дебел слой крем до средата на предмишницата.
2.  Започнете от основата на кутрето като масажирате пръстите  

с изтегляне нагоре.
3.  С натиск на целия палец масажирайте с кръгови движения костите 

и особено ставите на пръстите.
4.  С палеца и показалеца разтрийте пространствата между разпере-

ните пръсти.
5.  С натиск на целите палци и 

кръгови движения масажирай-
те вътрешната част на ръката и 
особено възглавничките.

6.  Завършете масажа с разтрива-
не и постискване върховете на 
пръстите.
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чай на нужда могат да се изпол-
зват дезинфекциращи средства. 
Изследванията са показали, че те 
похабяват ръцете по-малко, откол-
кото водата.

За един равномерен кожен тен
UV-лъчите стимулират производ-
ството на пигмента меланин в кожа-
та. С колкото повече слънце се 
зареждаме и колкото по-възраст-
ни ставаме, толкова по-голяма е  
опасността меланинът да се аку-
мулира и да стане видим като пиг-
ментни петна. Тези т.нар. възрас-
тови петна могат целенасочено да 
бъдат предотваратени посредством 
използването на подходяща UV-
защита c някои биоактивни състав-
ки. Витамин С стимулира обновле-
нието на клетките и по този начин 
противодейства на образуването на 
меланинови групи. Особено ефек-

линоленова) например се грижат 
за бързото възстановяване и под-
държане на хидролипидния слой 
на кожата, като стимулират естес-
твените й бариерни функции и я 
овлажняват. Пантенолът и екстрак-
тът от лайка съдействат за успоко-
яването на раздразнената кожа, а 
добавките на сквалан и урея сти-
мулират регенеративните й способ-
ности.
Помощ от професионалисти: 
При парафинова баня човек пота-
пя ръцете си в горещ 53 градуса 
парафин. Благодарение на съвмест-
ното въздействие на горещината 
и парафина кожата се изглажда и 
подхранва.
Допълнителен съвет за много 
суха кожа: Вместо чиста вода, 
която изсушава кожата, в слу-

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.

Гимнастика за ръцете

1.  За разгряване на ръцете изпънете пръстите силно напред, свивай-
те и разгъвайте.

2. Разтърсете дланите и ръцете.
3.  Поставете лявата длан на масата, а върхът на палеца издърпайте с 

показалеца и средния пръст на дясната ръка в посока към горната 
част на ръката. Задръжте 10 секунди и сменете ръката.
4.  Отново поставете лявата длан на масата. С  показале-

ца и средния пръст на дясната ръка издърпайте един 
по един останалите пръсти в посока към горната част 
на ръката. Задръжте за около 10 секунди, после сме-
нете ръката.

5.  Поставете ръцете пред гърдите като за молитва. 
Натистете с пръстите на едната ръка пръстите на друга-
та назад. Задръжте за секунди, после сменете посоката.

6.  Накрая разтърсете още веднъж основно дланите и 
ръцете.

тивно е концентрираното действие 
на аскорбиновата киселина под 
формата на тинктури, като част 
от пилингови процедури или дори 
като обикновен лимонов сок, нана-
сян с потупване върху пигментните 
петна. Един мини-пилинг с плодови 
киселини в домашни условия може 
да има изненадващ ефект не само 
за равномерния тен, но и за осве-
жаването и подхранването на кожа-
та. Особено подходящи за целта са 
ягодите, кайсиите, доматите. Много 
растителни и плодови екстракти, 

включени в специализирана коз-
метика подпомагат изравняването 
на тена, блокирайки ензима, отго-
ворен за производството на мела-
нин, например екстрактите от ана-
нас, зелен чай или някои алпий-
ски билки. 
SOS-решение при лекаря: 
Пигментните петна могат да бъдат 
лекувани също с лазер или концен-
трирани плодови киселини, но про-
цедурите задължително трябва да 
бъдат направени при лицензиран 
специалист.




