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ТОЗИ ПЪТ НЕКА
ДРУГИТЕ ПОДСМЪРЧАТ!
Ако следвате съветите на специалистите
за укрепване на имунитета през студените
месеци на годината, атаките на вирусите
няма да имат никакъв шанс дори през
зимата. Опитайте! Така ще си спестите
куп главоболия и пари за лекарства.

З

За някои зимата е стряскащ сезон.
Тя е не само тъмна и студена, но
изобилства от огромно количество
кихащи, кашлящи и подсмърчащи
хора - в автобуса, в офиса, дори в
леглото до вас. Не минава много
време и вие също се присъединявате към редиците им. Леко дразнене в гърлото, втрисане в топлата
стая и слабо главоболие – чашата
чай от лайка би трябвало да помогне, но ето че през нощта се мята-

те с термометър под мишница сред
изпотени завивки, а на средващия
ден сте като смазани от валяк и
потънали в купища използвани кърпички. Излишно е да проклинате
простудните вируси – те са навсякъде и от тях е почти невъзможно да се предпазите. За сметка на
това можете да затрудните достъпа им до организма, като предприемете определени стъпки за подсилване на имунната система – един-

ствената ефективна защита срещу
множеството микроби, които насищат затворените помещения през
зимата.
Как на практика да направите това
в забързаното си ежедневие и кои
прости трикове особено затрудняват простудните вируси, прочетете
на следващите страници.

Анти-подсмърчащи
правила...

система. Най-важното е, че пулсът
се ускорява и дишането става подълбоко. 3 пъти на седмица умерен джогинг или всекидневно 20минутно бързо ходене са по силите
почти на всички, а изследванията
показват, че това е достатъчно да
поддържате организма си здрав и
във форма. Правилото при тичане
е следното: вдишването трае четири крачки, също толкова трябва да
е и издишването.

... за навън:

Лечение с чист въздух. Дишането
на чист въздух укрепва здравето и
не струва нищо. Студът има закалителен ефект; кръвоносните съдове се приучават да се приспособяват по-лесно към температурните
колебания. Освен това лигавиците
се кръвоснабдяват по-добре и по
този начин стават по-устойчиви на
вирусни атаки. От съществено значение е правилно да преценявате
облеклото си. Не е необходимо да
се обличате прекалено топло и да
се потите, по-важно е главата, краката и ръцете ви никога да не изстиват, тъй като охлаждането и лошото
оросяване на крайниците повишава опасността от инфекции. През
зимата много хора страдат от липсата на UV-светлина, което допълнително отслабва имунната им система. 20-30 минути директна слънчева светлина на ден могат да противодействат на този дефицит.
Умерени тренировки. Човек може
и без много спорт да живее здравословно. Този, който предпочита
стълбите пред асансьора или изминава пеша част от пътя за работа, вече прави много за имуннта си



Твърде интензивният спорт напротив – отслабва имунитета, особено ако се практикува в края на
седмицата. Абсолютно забранено е
активното натоварване и при повишена температура или простуда с
кашлица – това повишава риска от
ритъмни смущения и дори от сърдечносъдов колапс. „Важно е също
поведението след спортната тренировка” - казва д-р Дитер Мелхарт,
ръководител на Изследователския
център за природолечение към техническия университет в Мюнхен:
„Спортистите често правят грешката при зимните температури да
издържат още по-дълго на студено, защото са загрели от тре-

Само със сапун, моля!

нировката и са изпотени. Тялото
може лесно да се преохлади в тази
фаза.” Неговият съвет е следният: „Веднага след тренировката в
къщи, топъл душ и разтриване с
хавлия или топла баня на краката с постепенно добавяне на гореща вода.”
Здравословна дистанция. Разби
ра се, най-доброто средство срещу
хрема и кашлица е избягването на
контакта с вируси. Но често пъти
това е невъзможно: простудните
вируси се катапултират на 5 метра
при издухване на носа или кихане, а
това означава например от единия
край на автобуса някъде до средата. Ако човек седи до подсмърчащ
или кашлящ човек, е добре да се
обърне на другата страна и да диша
в шала си. При всички положения е
по-добре да се диша през носа, а
не през устата, тъй като ресничките,
с които е покрита носната лигавица успяват да спрат голяма част от
вирусите. „За да се подсили допълнително лигавицата, човек може да
маже носа си от вътрешната страна с парафинова маз” – обяснява
мюнхенският имунолог, д-р Петер
Шлайхер. „По този начин намазаните със защитен филм контактни
повърхности стават още по-трудно
достъпни за вирусите.” А от целувките при поздрав е най-добре да се
откажете през зимата: от бузите до
носа и устата пътят на вирусите е
съвсем кратък.
Жените трябва да спазват по-голяма дистанция особено по време на
менструация. Тогава концентрацията на естроген е най-ниска в кръвта
и предразположението към инфекции е най-високо. В дните, изпълнени със стрес и преумора, също
е най-добре контактите да бъдат
ограничавани.
Чисти ръце. Заразяването започва
на-често от ръцете. Ако не внимавате, пръстите ви пренасят болес-

Точно толкова просто е, колкото звучи: посредством правилно и често миене на ръцете могат
да бъдат избегнати до 50% от всички вирусни
заболявания!
След като на американски войскови части в Илинойс
било спуснато нареждане войниците да мият ръцете си минимум 5 пъти на ден, болните с настинка
или грип, регистрирани от войсковия медицински
център, внезапно намалели на половина.
На цивилните граждани е трудно да бъде заповядана, но може да бъде горещо препоръчана същата елементарна превенция. От 2007 година институтът Робърт-Кох в Германия например поде кампания „Чисти ръце”, за да се предпази населението от вирусни инфекции и грипни епидемии. При
това се оказа, че е много важна и техниката на
измиване. Около 30 секунди са необходими, за
да бъдат отмити около 200 милиона микроби от
течащата вода, дори тя да е студена. Почистете
добре пространствата между пръстите и не подсушавайте ръцете си с вече използвани кърпи от
плат, защото те са истински развъдници на микроорганизми. Също така използвайте антибактериални почистващи средства само в краен случай – те
могат да направят болестотворните причинители
резистентни или да предизвикат алергии.

тотворните причинители, полепнали от ръкостискания или докосване
на замърсени повърхности, до лигавиците на носа и устата. В 80% от
случаите заразяването става именно по този начин! Затова по възможност дръжте ръцете си далече
от лицето, избягвайте ръкостисканията, кихащите колеги и контакта
с парапети, дръжки и брави. Това,
разбира се, не винаги е изпълнимо. Затова при първа възможност
измивайте основно ръцете си (вж.
карето на стр. 3) или използвайте
антибактериален почистващ препарат. Изпръхналите, напукани ръце
мажете често с крем, защото микробите могат лесно да проникнат в
организма чрез кожните рагади.
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Срещи с приятели. „Няма такъв
фактор – било то хранене, спорт,
стрес, гени, медикаменти или хирургична намеса – който да оказва поголямо негативно влияние в дългосрочен план от самотата и изолацията” – е на мнение калифорнийският превенционен изследовател, д-р Дийн Орниш. Това означава, че заплануваната вечер с приятели е нещо, което в никакъв случай не бива да избягвате от страх
от заразяване, а е добре дори да

включите в превенционната си програма. Връзката между здравия дух
и здравото тяло не бива да се
подценява, особено в този сезон.
Защото зимата освен студ и тъмнина носи също мрачни настроения и
депресии.

... и за вътре:

Правилно хранене. Това, което
ядем, оказва огромно влияние върху
нашия имунитет. Затова не е изненадващо, че едно бедно на животин-



ски мазнини и богато на ядки и растителни продукти хранене (както пресни, така и пълнозърнести) подсилва
защитните сили. Неправилната диета
за сметка на това може да доведе до
недостиг на жизненоважни витами и
минерали, отговорни за функционирането на имунната и всички останали системи в организма. Алкохолът
и кафето атакуват директно имунитета, цигарите блокират движението на ресничките на лигавицата и
рязко снижават локалния имунитет
на дихателните пътища, откривайки свободен достъп на болестотворните причинители. Особено полезни са хранителните продукти, които
оказват позитивно влияние на чревната флора, например богатите на
пробиотици чесън, артишок, цикория, кромид. Тлъстите риби (съдържащи много омега-3-мастни киселини и витамин D), както и богатите на
калций млечни продукти при всички случаи подсилват имунната система, хрянът дезинфекцира и прочиства лигавиците. Честите диети
за отслабване оказват унищожително действие върху имунната защита. Това показват резултатите от
едно мащабно 20-годишно изследване, проведено върху жени, които
в къси срокове многократно са намалявали и възвръщали теглото си –
активността на техните имунни клетки (особено фагоцитите и т.нар. клетки-убийци) е била намалена до една
трета в сравнение с обичайните нива.
Следователно колкото по-устойчиво
е теглото, толкова по-добре функционира имуннта система.
Пълноценна почивка „Невро
логичните изследвания показват,
че хроничният стрес може силно да
увреди дейността на имунната сис-

тема” – казва д-р Дитер Мелхарт.
„Справянето със стреса в ежедневието е едно от най-ефективните средства за подсилване на имунитета.” Защо стресът е в състояние да нанесе толкова големи
щети? Той повишава нивото на кортизола – един хормон, който потиска имунните реакции. Също единичните остри стресови ситуации
могат да отслабят защитните сили:

при тях наистина рязко се повишава количеството на фагоцитите в
кръвта, но след това също толкова
рязко спада под нормалните стойности. Възстновяването на обичайните нива може да продължава с
дни, в които организмът остава уязвим и беззащитен срещу вирусните атаки.
Голяма помощ могат да окажат всекидневните разтоварващи паузи:
изследванията показват например че имунните клетки чувствително се увеличават по време на

Може ли да се справи имунната ви система
Четири до пет инфекциозни заболявания на година са
нормални – дори важни за поддържане на имунната система активна. Ако обаче боледувате по-често, имунитетът ви може да отслабне. Ориентир би могъл да ви бъде
настоящият тест: ако отбелязвате толкова често „да”,
колкото и „не”, имуннта ви система има нужда от под-

Телесни сигнали

да

Често страдам от недостиг на въздух
и / или неравномерно, бързо сърцебиене.
Ъгълчетата на устата ми често са нацепени
и / или имам болезнени рани (авти) в устата.
Косата ми е без блясък, ноктите ми са чупливи.
Имам лошо храносмилане и нередовен стомах.
Често ме сърби кожата и топлината
влошава сърбежа.		
Хремата ми често се развива в синузит.



не

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

медитация. „Провеждаме с нашите
пациенти тренировки за отпускане
на психиката и тялото” - обяснява
д-р Мелхарт.” След това им възлагаме задачи през следващите
6-8 седмици да правят нещо добро
за себе си всеки ден – да отидат
на кино, да вземат топла вана, да
излязат на вечеря в ресторант с
приятели или партньора си. Всичко
това, както показват изследванията, действа по подобен на специализираните отпускащи упражнения начин, а понякога ефектът дори
е по-добър.”
Закалявяне в къщи. И без да притежавате сауна или специален
спа-център, можете да провеждате закалителни процедури в дома
си. Ако всеки ден сутрин и вечер за
няколко минути се обливате с 1016° студена вода, чувствително ще
подобрите дейността на имунната си система. Правилата за къпане със студена вода на Себастиян
Кнайп като ефективно закалител-

но средство срещу простудни заболявания са известни в народната медицина още от преди 100
години, но вече получиха и научни
доказателства: „Човек обаче трябва да влиза в студената вода предварително добре загрят и задължително с топли крака, в противен случай ще излезе от студената
вана с хрема” – предупреждава д-р
Мелхарт. След това трябва добре
да разтрие тялото си с хавлиена
кърпа и да обуе вълнени чорапи –
краката в никакъв случай не бива
да остават студени.
Също сауната и парната баня, последвани от студени вани или обливания, стимулират имунната защита – белите кръвни клетки се увеличават, фагоцитите се активират, но
внимание: те не бива да се практикуват при простуда или повишена
температура, защото тогава имат
обратен ефект – имуннта система
се претоварва и намалява ефективността си. Една алтернатива

с предизвикателствата на зимата?
силване – например, като следвате съветите от статията. Ако положителните отговори са повече от половината, е добре да се посъветвате с лекар – той може да
ви назначи кръвни изследвания, за да установи дали не
страдате от имунен дефицит или заболяване, сериозно
застрашаващо здравето ви.

Стил на живот
Сънят не ми осигурява добра почивка
– той е твърде къс, неспокоен или накъсан.		
Дневната ми програма е толкова запълнена,
че ми остава много малко време за релаксиране
или свободни занимания.
Аз пуша и / или пия повече от 2 чаши бира
или вино на ден.		
От дълго време вече се боря с килограмите
и йо-йо ефекта.		
Взимам противозачатъчни
или други хормонални препарати.
Често приемам съдържащи кортизон медикаменти.

да

не

Модерните двуфазни ефервесцентни
таблетки на ЗДРАВИТ витаминноминерален комплекс с L-теанин
съдържат магнезий, витамин В6
и L-теанин.
L-теанинът, извличан от зеления чай, е производно на глутаминовата киселина, което подобрява провеждането на нервните импулси. Поради това L-теанинът
е изключително ефективен за намаляване на стреса и безпокойството, има успокоително действие,
засилва концентрацията и подобрявава творческите способности.
L-теанинът лесно се асимилира от мозъка, където участва в химически 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 повишава паметовите възможности; от друга страна участва в продукцията
на инхибитори от невротрансмитерите на ГАМК (гама-амино-маслена киселина). ГАМК повишава също нивото на други невротрансмитери – 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-теанинът достига пикови нива в кръвта за 30 до 120 минути, той може да
се използва едновременно като средство срещу стрес и за засилване 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 храносмилателния 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 препоръчва при състояния на стрес, умора, прекомерно нервно напрежение и през периодите на засилена физическа и умствена натовареност.
Освен изброените активни съставки препаратът допълва храненето и реализира препоръчителната дневна доза (ПДД) и от
други витамини:

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

Двойна сила в двуфазна
ефервесцентна таблетка!


Сила и тонус за
организма с екстракт
от жен-шен, кофеин,
витамини и минерали
Модерните двуфазни ефервесцентни таблетки на ЗДРАВИТ витаминно-минерален комплекс
с жен-шен и кофеин са специално подбрани да засилят
жизнеността и да балансират
дневното хранене с необходими съставки.
Жен-шенът е един от най-цялостно проучените растителни продукти 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 подобрява преноса на кислород до мозъка и мускулите, а също и провеждането на нервните импулси. Кореновият екстракт съдържа гинсеносиди, които регулират функциите на организма. Те
повишават жизнеността, вдъхват енергия и сила, а благодарение на ускоряване на транспорта на кислорода чрез кръвта, 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 физически възможности, както и по време на засилена физическа
натовареност; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчителната дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

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

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

Двойна сила в двуфазна
ефервесцентна таблетка!


ващо действие; латинката, синапът,
хрянът и чесънът убиват вредните
вещества и дезинфекцират; лайката, салвията, очиболецът и арниката притежават противовъзпалително действие, а теснолистият жилов
лек, бяла ружа, игликата, мащерката и анасонът могат да облекчат присъпите на кашлица.
Секс срещу хрема. Това утвърдено
средство за подсилване на имуннта
система също е намерило доказателства в редица научни изследвания. Учените устновили дори каква

за изнежените, които не могат да
понесат резки температурни разлики, представляват сухите разтривки
(вж.карето на стр. 6): сутрин след
ставане разтрийте енергично тялото си с масажна четка с естествен
косъм или груба хавлия в продължение на 2-5 минути, най-добре при
отворен прозорец. Както и останалите закалителни процедури обаче,
сухите разтривки имат ефект, единствено ако се превърнат във всекидневен ритуал.
Медицина от природата. Ако сте
подложени на постоянен стрес, преумора или пък сте заобиколени
от кашлящи колеги, е добре
да подпомогнете имунната си система с растителни
имуностимулатори от апетката
или от... кухнята. Доказани са
антивирустите и антибактериални свойства на лука, лютите чушки, джинджифила. „Те
притежават не само антибиотично и адстрингентно
действие, но регулират също
кръвообращението, като потози начин стимулират имунната защита” – казва д-р Мелхарт.
Още в ранния стадий на настинката, при първите симптоми на
дразнене в гърлото и втрисане,
трябва да се вземат мерки за подсилване на имунитета. Ехинацеята,
пеларгонията (Умкалор), дъбравникът и шипката имат силен имуностимулиращ ефект. Липовият цвят,
бъзът и малината оказват изпотя-

Разтривки с четка
за любителите
на топли душове
Масажирането на сухата кожа с четка закалява
организма и стимулира
кръвообращението.
За всички, които се плашат
от студените душове, има
алтернатива за закаляване, която е по-щадяща от рязкото охлаждане, а именно стимулирането на кръвната циркулация
със сух масаж. За
целта използвайте
най-добре четка с
естествен конски или
свински косъм (също
толкова ефективна е
и една груба масажна ръкавица). От
дясното стъпало и
външната страна на
прасеца започнете
енергични кръгови
масажни движения
в посока към бедрото. След това завъртете обратно и масажирайте надолу към
стъпалото вътрешната част на крака. По
същия начин разтрийте левия крак, след
това ханша и ръцете по аналогичен на
краката начин. С кръгови движения масажирайте
бюста, без да засягате зърната, после корема и накрая
гърба, докъдето можете да
достигнете.
честота се радва на най-голяма
ефективност: при 1 до 2 пъти на
седмица чувствително се повишава
производството на антитела срещу
вируси и бактерии, а отделяните
при това ендорфини допълнително противодействат на обременяващите имуннта система стрес-хормони. Остава само да се надявате
партньорът ви да не е настинал...

БЪРЗА ПОМОЩ

ТЕРАПИЯ ОТ ЧАШАТА
		

Сега, когато е сезонът на
простудните заболявания, настъпва големият
час на лечебните чайове. Действието им е не
по-лошо от това на таблетите, стига да използвате качествени билки или
стандартизирани растителни продукти.

ЗА

Г

ЧАЙ

Гърлото боли, носът ви тече. Ако нещата се влошат, се повишава температурата, появяват се главоболие, мускулни болки и мъчителна дразнеща кашлица – симтомите са познати на всеки.
Никоя друга инфекция не е толкова разпространена, колкото простудата – средно около 200 пъти в живота
си средният европеец прекарва заболяването, е на мнение вирусологът,
проф. Роналд Еклес, от Центъра за
простудни заболявания към университета Кардиф. Успоредно със затоплянето и почивката на легло, той препоръчва обаче не хапчета, а билкови
чайове. Тъй като отварите от лайка,
мащерка и салвия възстановяват здравето също толкова ефективно, но без
да натоварват организма с химикали.

Лечебните чайове са меко,
но целенасочено
действащо средство

Защото не става дума за обикновени чайове. „Който иска да постигне оптимален оздравителен ефект,

трябва да се насочи към специализираните лечебни чайове” – казва
д-р Манфред Фишер, фармацевт и
завеждащ качествения контрол към
Книп-Веркен Бад Вьорисхофен. Тъй
като за разлика от нормалната тонизираща напитка към лечебния чай
се поставят много по-високи изисквания и той подлежи на много по-сериозен качествен контрол. За да заслужи
титлата „лечебна”, горещата напитка трябва да отговаря на определени
концентрации и стандарти. „Билките
трябва да отговарят на определени
критерии от гледна точка на чистота, микробиологично качество, ефикасност, благонадеждност. Но също
начинът на изсушаване, степента на
натрошаване или включените в състава растителни части подлежат на
фиксация и контрол” – разяснява д-р
Фишер. Така например при използвания за лечебни цели чай от лайка
се използват само цветовете, които
се сушат и обработват по специална
технология.

Как би могъл обаче човек да разпознае кога един билков чай действително притежава лечебни свойства?
Та билкови чайове се предлагат не
само в аптеките, но и в заведенията за обществено хранене, дрогериите, супермаркетите. „Отличителният
белег е в посочването на медицинско
назначение на опаковката - например
„Успокоява кашлицата и симптомите на настинка” – обяснява експертът.
Производителят има право да посочи наличието на медицинско действие,
единствено ако чаят отговаря на
определени фармацевтични изисквания. Важно освен това е да проследите, дали на опаковката са посочени
съставът, дозировката и начинът на
приготвяне на лечебната напитка.

Силата на билките

А как стоят нещата с тежките метали, пестицидите и плесенните гъбички? „Това, за което човек може поне да
бъде сигурен при лечебните чайове,
е че граничните стойности на обре-



Естественият Лека нощ
избор при
простуда
и кашлица

Сироп за кашлица
от тиснолист жиловлек
Лека нощ
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.

Правилното приготвяне
Не е кой знае какво изкуство да се свари един чай. За да може
обаче лечебният чай да има оптимално действие, е добре да се
вслушате в следните съвети:
è От листа, цветове и тревни части се правят запарки. За целта 1
чаена лъжичка (~5 г) от изсушената билка се залива с около 150 мл
вряща вода. Преди консумация чаят се оставя 10 минути да се запари под капак, за да не се изпарят етеричните масла.
è Като отвара се приготвя билковият чай от кора или корен. За да
могат трудно разтворимите активни съставки да преминат във водата, 1 ч.л. от изсушената и натрошена субстанция се залива със 150
мл студена вода, която се кипва и вари 5 до 10 минути. След това
отварата се прецежда и пие без запаряване.
è От някои билкови съставки се приготвя студен извлек, преди всичко
ако определени субстанции (напр. слузни
вещества) са чувствителни към топлинна
обработка. При този тип лечебни чайове
билките се накисват във студена вода
и престояват няколко часа (понякога
дори денонощие) и преди консумация се затоплят съвсем леко.
èВ
 нимание: Ако се колебаете как
правилно да приготвите лечебния чай, спазвайте точно указанията на опаковката или се посъветвайте с аптекаря. Вашата
дневна доза билков чай можете да съхранявате в термос. Не
е правилно обаче да претопляте или варите вече приготвения чай, защото по този
начин отнемате от лечебната му сила и увреждате действието на активните съставки.
меняването с вредни вещества са
много ниски. Контролът върху тях е
значително по-висок от този на хранителните средства” – казва Фишер.
Негативни примери, разбира се, има.
Не само при някои вностни билки
за традиционна китайска медицина
от Далечния Изток, но и на родния
пазар. При наличието на по-висок контрол обаче, рисковете при лечебните
чайове е значително по-малък.
Чай против кашлица и бронхиални
оплаквания, чай за възпалено гърло,
за устната кухина или пък някой билков микс срещу хрема и висока температура – изборът по отношение
на симптоматиката е голям и разнообразен. „Именно противопростудните чайове са класическите случаи за
консултации в аптеката. Дали простудата е засегнала синусите, бронхите
или сливиците? Фармацевтът бързо
може да се ориентира в конкретните оплаквания и да препоръча подходяща билкова смес” – казва проф.
Герхард Франц от Института за фармацевтична биология при университета Регенсбург.

Лечебни чайове в пулверизирана
форма – с фиксиран състав
и висока концентрация

Изцяло въпрос на вкус е дали предпочитате билков чай във филтърна торбичка или под формата на инстантна напитка (най-често пулверизирана или гранулирана). Във втория случай течният билков извлек се изпарява и изсушава. „Предимството на пулверизирания чай е, че лечебните субстанции и етеричните масла могат да
бъдат поддържани във високи кон-



центрации, дозирането му освен това
е много по-точно”- обяснява проф.
Герхард Франц. Трябва да се внимава обаче при гранулатите, при които
чайният екстракт е впръснат в захарни кристали. Човек приема ненужно
количество калории, а концентрацията на активните съставки е по-ниска
от тази при пулверизирания чай.
Статистиките показват, че около
70% от общата консумация на чай в
Европа се пада на билковите чайове. Докато при обикновените чайове обаче няма ограничения, с някои
специализирани лечебни чайове не
бива да се прекалява. При билковите миксове за прочистване на кръвта,
подобряване на съня или регулиране на храносмилането важи правилото: в момента, в който отшумят оплакванията, е добре да се спре лечебният чай. Ако имате някакви колебания, най-добре е да се консултирате
с домашния си лекар или фармацевта в аптеката.

Няколко полезни рецепти
при симптоми на простуда
Противопростуден чай
è 60 г върбова кора; 20 г липов цвят; 5 г корен от сладник; 5 г цвят от лайка;
5 г цвят от бъз; 5 г цвят от отвратниче.
Върбовата кора подобрява общото състояние
на организма и успокоява болките. Цветовете от
бъз, липа и отвратниче имат изпотяващо действие. Сладникът успокоява раздразнените лигавици. Лайката спира възпалителния процес.
Приготвяне: 1 чаена лъжичка от билковата смес
залейте със 150 мл вряща вода. Запарете 5 до
10 минути, прецедете и по желание подсладете с
мед. Изпивайте 3 до 5 чаши на ден.
Универсален бронхиален чай
è 35 г липов цвят; 27,5 г мащерка; 27,5 г анасон; 5 г кожи от плод на шипка;
5 г корен от сладник.
Липовият цвят и мащерката имат противовъзпалително и изпотяващо
действие. Анасонът разтваря заседналите гъсти секрети, сладникът успокоява лигавиците. Шипката доставя на организма витамин С. Приготвяне:
1 ч. л. от билковата смес залейте със 150 мл вряща вода. Запарете 5 до
10 минути, прецедете и по желание подсладете с мед. Изпивайте 3 чаши
на ден.
Чай при остър бронхит и / или трудно откашляне
è 35 г теснолист жиловлек; 20 г мащерка; 15 г анасон; 15 г аптекарски
копър; 5 г корен от иглика.
Теснолистият жиловлек съдържа силициева киселина, много слузни и
дъбилни вещества, което го прави изключително подходящ при суха дразнеща кашлица. Мащерката и игликата имат спазмолитично и отхрачващо
действие. Анасонът и аптекарският копър разреждат гъстите секрети и стимулират отхрачването. Приготвяне: 1 чаена чъжичка от билковата смес
залейте със 150 мл вряща вода. Запарете 5 до 10 минути, прецедете и по
желание подсладете с мед. Изпивайте 2 до 4 чаши на ден.
Чай за имунната система
è 40 г корен от ехинацея; 30 г кожи от плод на шипка; 10 г жен-шенов
корен; 10 г върбова кора; 10 г цвят от бъз.
Ехинацеята увеличава фагоцитите в кръвта, жен-шенът има имуностимулиращо действие. Върбовата кора подобрява общото състояние на
организма. Плодът от шипка и цветът от бъз са богати на витамин С.
Приготвяне: 1 чаена чъжичка от билковата смес залейте със 150 мл вряща
вода. Запарете 5 до 10 минути, прецедете и по желание подсладете с мед.
Изпивайте по 3 чаши на ден в продължение на 4 седмици.
Чай за възпалено гърло и / или устна кухина
è 35 г листа от салвия; 35 г листа от бяла ружа; 25 г корен от бяла ружа;
25 г корен от сладник; 15 г анасон.
Салвията има не само противовирусно и антибактериално, но също противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. Бялата ружа и сладникът успокояват раздразнените лигавици и последиците от сухата кашлица.
Анасонът действа секретолитично. Приготвяне: 1 чаена чъжичка от билковата смес залейте със 150 мл вряща вода. Запарете 5 до 10 минути, прецедете и по желание подсладете с мед. Изпивайте 3 чаши на ден. С чая може
да се прави и гаргара.
Чай за за температура и главоболие
è 20 г мащерка; 30 г мента; 20 г липов цвят; 20 г върбова кора; 10 г цвят
от бъз.
Мащерката, липовият цвят и цветът от бъз имат изпотяващо и температуропонижаващо действие. Ментата отбъбва възпалените лигавици – честа
причина за главоболие при простуда. Върбовата кора съдържа салицилова киселина, която има болкоуспокояващо действие. Приготвяне: 1 чаена
чъжичка от билковата смес залейте със 150 мл вряща вода. Запарете 5 до
10 минути, прецедете и по желание подсладете с мед. Изпивайте 3 до 5
чаши на ден.
3 важни съвета:
Лечебните чайове са меки и относително безвредни средства, но е добре
все пак да внимавате за следното:
èН
 якои билки или части от растения (напр. върбовата кора) не са подходящи за бременни или кърмещи жени. Внимателно четете упътването
на отделните билки или готовите билкови миксове.
èХ
 ората, страдащи от алергии, трябва да проверяват отделните компоненти на билковите смеси, за да избегнат
алергични реакции при непоносимост.
èН
 икога не събирайте билките сами!
Освен че можете да ги объркате с
други растения, върху тях няма никакъв контрол за съдържанието на
активни или вредни вещества.



ГОЛЯМОТО
ТРЕПЕРЕНЕ
Гъша кожа, изтръпнали пръсти и ледени стъпала:
мръзненето не се дължи само на студеното време.
Особено при жените. Защо това е така, какво
означава „усещана температура” и защо нашите
„вятърни точки” на врата имат нужда от затопляне
– на тези въпроси ще отговорят най-актуалните
изследвания в областта на мръзненето.
Тайната е разгадана
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Когато ни е студено, по някое време
започваме да мръзнем и да треперим. Посредством мускулните контракции тялото се опитва да противодейства на застрашващото го
охлаждане. Тъй като при химическите процеси, съпровождащи мускулната дейност, се произвежда
топлина. Откъде обаче организмът
знае кога да превключи на „режим”
треперене? Досега в медицинската наука се допускаше, че заповедта за това се подава единствено
от температурния център в хипоталамуса - в мига, в който от студа
телесната температура рязко спадне. Американски учени-невролози
от Орегонския университет за наука
и обществено здраве обаче наскоро
откриха, че мръзненето се управлява от нашия мозък чрез двойна
команда. Не само от „грубата” автоматична заповед, идваща от температурния команден център, но и
от една друга, по-фино настроена
директна команда към специализираните кожни клетки. Те предават постъпилата от мозъка информация: „Внимание, достигане на

критична температура!” и мускулите започват да работят. Нашият
организъм следователно регистрира студа не само автоматично, но
също така и съзнателно. Сигурното
си е сигурно.

Студените жени

Изследователите откриват все
повече причини за това, защо жените измръзват по-бързо от мъжете. Едно от новооткритите основания е свързано с тяхната детеродна функция. Ако навън е студено, организмът изтегля топлината от крайниците и я насочва към
корема. За да могат репродуктивните им органи винаги да бъдат
топли и да функционират при
всякакви условия. Учудващо
е разбира се, че ръцете и краката на някои жени изстиват и треперят дори при температура 28°С.
Актуалните изследвания показват,
че виновни за това са женските хормони, които не позволяват в тялото да се отлагат големи количества
от „топлинния материал” витамин
Е. Именно от този витамин се нуждае организмът в толкова по-големи количества, колкото е по-студено. Затова един съвет към мръзнещите жени: в студените месе-

3 чудесни начина за сгряване

Тези 3 рецепти срещу мръзнене ще ви подарят
топлина и отпускане.

ци на годината да се ориентират
към повече пълнозърнести продукти, кълнове и ядки.

Навличане само
на определени места

Простудните вируси обичат студените крака. Оттам идва и понятието „простуда”. За един час студените крака успяват да понижат температурата в носната и устната кухина с 2 до 3 градуса. Имунната защита също намалява, тъй като лигавиците започват да „мръзнат”. Затова
ходилата винаги трябва да бъдат
държани на топло както навън,
така и вътре. От непокритата глава
организмът изгубва през зимата
не по-малки количества топлина
– хремата, синузитът и възпаленото гърло могат много лесно да
бъдат провокирани по този начин.
Задължителни при ниски температури са също полото или шалът, но
не за да ви предпазят от болки в
гърлото, а заради намиращите се
на врата „вятърни точки”, които при
студ, влага и вятър допринасят за
сриването на имунната система.

Треска и треперене

Когато вдигаме температура, започваме да мръзнем, треперим и тракаме със зъби. Парадокс ли е това?
Само на пръв поглед. Отговорни
за тази объркана картина са медиаторите на имунната система. Те
изпращат сигнал в мозъка, че тялото е твърде студено. И той трябва
да задвижи мускулатурата, за да
бъде произведена топлина. Едно
гениално решение от страна на
нашия вътрешен „доктор”: вследствие на лъжливия сигнал се повишава телесната температура - така

не само се унищожават вирусите и
бактериите, но и се стимулира производството на имунни клетки. В
момента, в който задачата на имунната система е изпълнена и болестотворните причинители са унищожени, температурата отново спада
до нормалните 36,6 - 37оС. Ето
защо използването на температуропонижаващи средства в повечето случаи не лекува, а препятства
самолечебните механизми и удължава болестния период.

Това боли!

При голям студ измръзва не само
върхът на носа. Също ръцете и краката могат да бъдат пронизвани от
остри болки, независимо от усещането за изтръпване и безчувственост. Как е възможно това? Отговор
на въпроса дават изследователите
от университета Ерланген-Нюрнберг.
„Това е защитен механизъм на организма, алармиращ за студа, който
може необратимо да увреди тъканите” – обяснява ръководителката на изследванията, д-р Катарина
Цимерман. Физиоложката и нейният екип открили, че нервните окончания по кожата, които предават сигналите за болка към мозъка, са много
по-слабо чувствителни към студа в
сравнение с други. При студ те работят все по-бавно и по-бавно до пълното им измръзване. Единствено с
помощта на освобождаващия се при
ниски температури протеин NaV1.8,
който се намира в тези болкочувствителни нервни окончания, усещането
за студ все пак се поддържа. Дори
когато другите нерви при много ниски
температури вече изобщо не функционират. Резултатът е, че пръстите са почти вкоченени и едва-едва се
движат. Но те могат да болят и при
10оС – един важен за оцеляването
предупредителен сигнал.

è2
 50 мл мляко, 100 мл вода, 1 парче настърган на ситно джинджифилов корен и по ¼ ч.л. млян черен пипер, канела, куркума и кардамом се кипват и се
оставят да се варят на бавен
огън, докато водното съдържание (100-те мл вода) се
изпари. Да се пие топло.
èВ
 кофа или леген се наливат 6 до 7 л гореща вода (39
до 40 градуса). Една пълна
шепа морска сол се разтваря в нея. Стъпалата се потапят в съда за около 20 минути. Още влажните крака се
обуват с вълнени чорапи и 10
минути се греят с електрическа възглавничка или шише с
гореща вода.
èП
 о 10 капки етерично масло от планински клек, розмарин, мента
и камфор се добавят към 50 мл масло от пшенични зародиши.
Сместта се разбърква добре и цялото тяло се разтрива с нея.
др. Т.нар. „усещана температура”
играе съществена роля дори при
възникването на хрема – открили
учените от Фрайбургския университет. „Ако усещаната температура спадне драстично с 10 градуса,
вероятността от развитие на прос-

туда нараства с 27%” – казва ръководителят на изследването, проф.
Андреас Мацаракис. Затова тези,
които искат да се предпазят от
заболяване, трябва да се ориентират не само от климатичния термометър, но и от своя вътрешен.

Усещане за студ

Мръзненето не е свързано само
със студа. Нашият топлинен баланс
реагира също на вятъра, влагата
или слънчевата светлина. Тези климатични фактори влияят на общата картина на индивидуалното топлоусещане, което например може
да се определя също от теглото,
възрастта, хормоналния статус и

11

ХРАНА ЗА ЗЪБИТЕ
От решаващо значение е с какво се храни човек – също
и за зъбите. Как сиренето, морковите и зеленият чай
могат да направят зъбите по-здрави, а усмивката
по-атрактивна прочетете в следващатата статия.

Нашите зъби са повече от машини за дъвчене, които се нуждаят
от редовно почистване и контролна инспекция при стоматолог веднъж годишно. Здравите зъби пома-

гат не само да сдъвкваме храната, но и да се наслаждаваме на
вкусовите й качества. Красивите
зъби повдигат самочувствието и
ни карат да се усмихваме почесто. Определено бихме могли
да правим за тях повече от това
сутрин и вечер да хващаме четката за зъби. Например да преодолеем страха си от бормашината
и да посещаваме зъболекарския
кабинет, преди да сме подгонени
от нетърпима болка. Или да приучим децата си от рано на хигиенни навици. Или да се храним
правилно.
Отговорът на въпроса кои храни
предпочитат кариесните бакте-

Медицинска паста
за всекидневна
употреба с екстракти
от 6 билки

С ратания, мира, зелен чай,
жълт кантарион, салвия и
мента – нежна грижа за
чувствителните зъби
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рии е лесен: пакетираните храни.
Чипсът, кексовете, солетите, кокаколата, десертните блокчета и
шоколадите са на челни позиции
в списъка. Продуктите, съдържащи прекалено много захар или
калории, особено ако са с лепкава консистенция, им предоставят
богата хранителна среда за дълго
време. Какво не обичат? Всичко,
което стимулира обилното слюноотделяне. Слюнката е най-големият враг на кариесните бактерии.
Този естествен почистващ устната кухина душ съдържа вещества,
които неутрализират киселините и
обезпечават зъбния емайл с минерали. Който иска да направи нещо
добро за зъбите си следователно, трябва да яде повече сурова
храна. Трудните за дъвчене зеленчуци като морковите, зелето, чушките или целината масажират венците, стимулирайки кръвоснабдяването и обеспечаването им с хранителни вещества.

На същия принцип функционират и несъдържащите захар
дъвки. Предимството им е, че
някои от изкуствените подсладители в състава им като сорбит или ксилитол допълнително стимулират храносмилането. При сиренето вече не става
въпрос за „масажиращи” качества, а за съдържащите се в него
полезни вещества. Независимо
дали обикновено сирене, кашкавал, пармезан, бри или горгонзола – всички видове съдържат мазнини, образуващи покривен филм върху зъбите, който
отблъсква кариесните бактерии.
При това млечните продукти доствят на организма големи количества калций и фосфор. Тези
минерални вещства са съставна част не само на костите, но
също и на зъбите. Калцият прави
зъбния емайл много по-устойчив
към атаките на вредни микроорганизми, както и към киселините, съдържащи се в други храни.
Комбинацията от грозде и сирене
за десерт, но също и на плодове с
кисело мляко за закуска е идеална храна за зъбите. Абсолютният
шампион по съдържание на калций обаче не е нито млякото, нито
сиренето, а сусамът. Не случайно в арабските страни на бременните жени се дава по една шепа
сусам на ден, за да се компенсира настъпилия в организма им
дефицит.
Неподсладеното натурално
кисело мляко често пъти е в
състояние активно да противодейства на вредните бактерии в устната кухина. За
това свидетелства едно
изследване на японски медици, години наред прилагали успешна терапия с ферментирали млечни продукти срещу лош дъх
от устата (халитоза). Според теорията им жизнените „добри” бактерии, съдържащи

се в киселото мляко, изтласкват
причинителите на неприятната
миризма от устата.
Със свеж като за целувка дъх
и здрави зъби може да се сдобие човек и наслаждавайки се
на чаша чай. Чаят съдържа голямо количество полифеноли - субстанции, които ефективно спират растежа на кариесните бактерии, и флуор - едно вещество, с което се обогатяват повечето пасти за зъби. Флуорът подсилва зъбния емайл срещу атаките на киселините, толкова обичани от кариесните бактерии. Ако
слюнката е наситена с него, зъбите започват да се реминерализират. Дребни кариесни дефекти дори е възможно да се „самопоправят” без стоматологична
намеса. Възможно е също субстанцията да намали киселинното съдържание на зъбната плака.
И едно друго предимство на чая:

Забравете
за ябълката
вместо четка
за зъби!
Това, че една ябълка вечер
може да замени четката за
зъби е от упоритите митове,
които се радват на устойчива, но незаслужена популярност. Вярно е, че чрез дъвченето на ябълка може да бъде
отстранена част от плаката
по повърхността на зъбите,
но междузъбните пространства си остават непочистени.
Освен това плодовата киселина атакува зъбния емайл, а
фруктозата доставя на кариесните бактерии нова порция
богато угощение.
освен че промива устната кухина,
съдържащите се в него дъбилни
вещества могат успешно да
се справят с някои видове
вредни бактерии. Всички
видове чай – освен
плодовите и билковите – съдържат тези
здравословни субстанции, но за предпочитане е зеленият
чай, който не оцветява зъбния емайл като
черния. Това е нещо,
което обаче не бива да
ви притеснява, тъй като
може лесно да се поправи
с редовно почистване
на зъбите – навик,
който и най-здравословните продукти не биха могли да
компенсират.

Редица билкови чайове също
могат да способстват за балансиране на микрофлората в устната
кухина и лигавиците на стомашно-чревния тракт. Преди всичко
салвията (градинският чай) се
цени като меко, но високоефективно дезинфекциращо сред-

ство срещу неприятни миризми и
срещу всякакъв вид инфекции и
процеси на гниене в устната кухина. Чайовете от лайка, мента,
мащерка и невен имат силно
антибактериално и дезинфекциращо действие. Подсилващ, имуностимулиращ и антибактериален ефект има също така ехинацеята. Многопосочно е полезното действие на следния чай:
разбъркайте в равни части накъсани на дребно изсушени корени от ехинацея с листа на пелин
и мента. 2 ч.л. от билковата смес
залейте с чаша вряща вода и
оставете 10 минути да се запари. Използвайте за плакнене на
устната кухина, гаргари или пийте
като чай.
От съществено значение е след
ядене да се изчака половин до
един час преди почистване на
зъбите. Особено плодовете и
някои зеленчуци (например краставиците или подправените с дресинг салати) съдържат киселини,
от които зъбният емайл омеква за
известно време. При почистване
в този период съществува опасност части от естествения щит на зъбите да
бъде увреден или
наранен от четката за зъби.

Медицинска паста
за зъби
с натурален екстракт
от салвия
ü предпазва от пародонтит
и възпаление на венците
ü о тстранява зъбната плака
и предпазва зъбите от кариес
üи
 деално 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
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ПО-ДЪЛГО МЛАДИ
С ГИНКГО
БИЛОБА

E

Един нов гинкго-екстракт стимулира микроциркулацията и в наймалките съдове, забавяйки стареенето на клетките. „Именно от нея
зависи доколко добре ще функционират клетъчните структури и
колко бързо или бавно ще остаряват тъканите” – обяснява проф.
Райнер Кристиан Клоп, завеждащ
Института по микроциркулация в
Берлин. Тъй като това невидимо
микрокръвообращение стига до
най-отдалечените зони в човешкото тяло, обезпечавайки всяка
клетка с кислород и хранителни вещества. Успоредно с това
то транспортира извън организ-

14

С анти-ейджинг проучвания се занимават хиляди учени по света, опитващи се да забавят хода
на биологичния часовник. Немски медици откриха един от ключовете за повишаване на жизнеспособността и забавяне стареенето на клетките. Техните изследвания показват, че азиатският специалитет за подмладяване гинкго
билоба стимулира кръвообращението и забавя
клетъчната дегенерация.
ма отпадните продукти на
обмяната и токсичните
вещества.

К акво кара клетките
в тялото да стареят?

Самият процес на стареене
довежда до забавяне на микроциркулацията. А той започва от 40годишна възраст. Обезпечаването
на клетките с кислород и хранителни вещства става по-лошо, те
все повече ограничават своите
функции и умират. Проф. Клоп предупреждава: „Нездравословният
начин на живот непрекъснато влошава този процес, особено тютюнопушенето, алкохолът, прекомерното поемане на животински
мазнини, но също така стресът на
работа или в семейството.”
Последиците могат да засегнат
всички органи и системи в организма. „Типичните симптоми са отслаб-

ване на концентрацията и умствената дееспособност, смущения в слуха и зрението. Към това
се добавя по-лошото кръвоснабдяване на сърдечния мускул и болки,
предизвикани от липсата на кислород в периферните сърдечни
съдове, както и нарушено оросяване на крайниците” – казва съдовият специалист. За да могат органите да продължат да функционират
пълноценно, организмът се нуждае от подсилващо вещество, найдобре от природата.

Листата стимулират
циркулацията

В търсене на средство, което да
забави стареенето на клетките,
немските медици се натъкват на
листата от дървото Гинкго билоба.
Екипът на проф. Клоп разработва
специален екстракт, който кръвоснабдява не само големите съдо-

ве, но и целенасочено стимулира
микроциркулацията. Професорът
обяснява как функционира той:
„Екстрактът подобрява еластичността на червените кръвни клетки, така че те да могат да проникват в милиардите тесни съдове.
По този начин кислородът и хранителните вещества успяват да
достигнат до всяка отделна клетка
в организма.” Освен това експертите открили, че гинкго-екстрактът намалява и концентрацията
на свободни радикали в кръвта.
А тези агресивни молекули играят немалка роля при клетъчното
стареене. Гинкго билобата стимулира и локалната имунна защита. Според проф. Клоп екстрактът помага не само при защитата
от инфекции, но се грижи и за подобрата регенерация на клетките.

Къде помага гинкгото

В рамките на едно изследване на
118 пациенти с тинитус екипът на
проф. Клоп установил, че гинкго-екстрактът оказва позитивно
действие и върху микроциркула-

цията на вътрешното ухо. „След
шест седмици лечение шумът в
ушите при повечето случаи намаля, а при някои напълно изчезна – дори при пациенти с хроничен тинитус” – казва ученият.
Подобни успешни резултати отчели медиците и при т.нар. макулни
дегенерации – заболяване, дължащо се на нарушена микроциркулация на ретината на окото,
при което остротата на виждането рязко намалява. Екипът установил, че още след 4-седмично
лечение при 80% от пациентите
зрителните възможности трайно
се подобрили. И при умствената
дееспособност на базата на много
изследвания учените установили,
че „екстрактът от гинкго билоба
поне толкова ефективно, колкото
синтетичните медикаменти може
да предотврати напредването на
старческа деменция.”

Правилната доза

При налични оплаквания гинкгопрепаратите трябва да се приемат в един продължителен период от време от поне 3 месеца, за
да имат ефект. Проф. Клоп съветва: „За подобряване на микроциркулацията идеалната дневна доза
е 240 мг.” Въпреки че приемът на
гинкго билоба регулира кръвообращението, учените не са установили повишаване на риска от кръвотечения. „Независимо от това
пациентите, приемащи аспирин
или противосъсирващи средства,
е добре да се консултират с лекуващия лекар, преди да започнат
терапия с гинкго билоба” – съветва проф. Клоп

Гинкго-рецепти
Чай срещу кашлица

15 г изсушени листа от гинкго билоба натрошете на ситно, залейте с ¼ л
вряла вода и оставете да се запарят за 10 минути. Прецедете, подсладете с мед и пийте от чая многократно през деня. Притежава противоспазматично действие при кашлица и бронхит и улеснява откашлянето.

Тинктура за жизненост и тонус

300 г изсушени, натрошени на ситно листа поставете в голяма, добре
запушваща се бутилка и залейте с 1 л алкохол (най-добре 35-40%
водка) до пълно покриване на билката. Запушете, добре разклатете и
оставете да преседи 14 дни на студено и тъмно място. На всеки два дни
разклащайте. След това прецедете билково-алкохолната смес през фин
тензух и изстискайте добре листата. Тинктурата, сипана в тъмна и добре
запушена бутилка, може да се съхранява до 2 години. 2 до 3 пъти на ден
изпивайте по 1 ч.л., разредена в 25 мл вода. Идеално стимулира забавеното кръвообращение.

Лосион за лечение на рани

50 г изсушени листа залейте с ½ л
вряла вода и оставете да се запарят за
10 минути. Изстуденият до телесна температура разтвор е подходящ за промиване и лечение на рани. Напоете чиста
кърпа с лосиона и наложете на пострадалото място, ако искате да използвате като
компрес.

Стандартът за профилактика
и лечение при нарушение
на паметта, световъртеж
и шум в ушите
Всяка таблетка Tebokan® съдържа 80 мг стандартизиран растителен екстракт EGb 761 от листата на уникалното дърво
Гинкго билоба. То се отглежда в паркове и градини по цял свят,
като изключително добре понася токсичните градски условия
и атаки на вредители. Четири дървета гинкго са оцелели след
атомната експлозия над Хирошима, само на 1-2 км от мястото на взрива.
Основните компоненти на стандартизирания растителен екстракт EGb 761 са:
l 24% флавон-глюкозиди, някои от които са специфични за
листата на Гинкго билоба.
l 6% терпени: гинколидите А, В, С, D и билобалид, които
придават на EGb 761 оригинален характер.
Tebokan® притежава многофункционален профил на действие:
l невропротективен ефект със стабилизиране на клетъчните
мембрани на мозъчните клетки;
l повишава енергийния метаболизъм – подобрява усвояването на глюкоза, която е жизнено необходима за правилното
функциониране на мозъка и ценралната нервна система;
l усилва централната невротрансмисия - подобрява трансмисията на нервни сигнали между мозъчните клетки и така
допълнително стимулира мозъчната функция, повишава
мозъчния потенциал, способността за учене и паметовите
възможности;
l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни
радикали;
l подобрява реологичните показатели на кръвта – антагонизъм спрямо тромбоцитния активиращ фактор – предпазва от
образуване на тромби и „разрежда” кръвта;
l повишава толеранса към хипоксия, особено в нервните
клетки и предпазва от исхемична увреда;
l инхибира апоптозата /клетъчната смърт/;
l ограничава развитието на травматично или токсично обусловени мозъчни едеми и ускорява тяхната регресия, намалява едема на ретината и увреждането на нейните клетки,
подпомага възстановяването след черепно-мозъчни травми.
Многобройни плацебо–контролирани, двойно-слепи и рандомизирани проучвания показват ефективността на Tebokan® при
деменции от съдов и дегенеративен характер, слединсултни
състояния и исхемична болест
на сърцето, световъртеж и шум
в ушите. Tebokan® подобрява
когнитивните способности при
здрави доброволци, което го прави
подходящ за употреба от ученици и
студенти по време на сесии и натоварвания. По отношение на профила на безопасност на Tebokan®
няма статистически значима разлика в честотата на страничните ефекти в сравнение с плацебо.
Дозировката е два пъти дневно по една филмтаблетка (отговаряща на 80 мг EGb 761). Филмтаблетките трябва да се приемат
несдъвкани с мaлko течност. Приемът не зависи от храненето.
Продължителността на лечението зависи от тежестта на симптомите и трябва да е нaй-мaлko 8 седмици.
Д-р Галина Бъчварова
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