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Лекарите все по-често са посещавани от пациенти, чиито  
оплаквания не се дължат на конкретна болестна картина. 
Симптомите им са разнообразни – от умора и главоболие,  
през проблеми със съня, сърдечно-съдовата и храносмилател-
ната система, до студени ръце и кариес. Диагнозата най-често 
изненадва потърсилия помощ – неправилно хранене. „Хранене 
ли? Мислех, че е нещо по-сериозно!” Храненето е сериозно  
нещо – прочетете защо.

Със сигурност сте чували, че  хра-
ненето влияе на здравето, както и 
за това, че всички функции и систе-
ми в организма  зависят от равно-
мерното и достатъчно постъпване 
на кислород и хранителни вещес-
тва в клетките. От какви и колко 
хранителни вещества се нуждае-
те обаче, в какви пропорции и кога, 
под каква форма и защо - тук вече 
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обаче се нуждаят от неутрална или 
леко алкална среда. 
За възникването на повишена кисе-
линност храненето играе определя-
ща роля, тъй като много хранител-
ни средства се превръщат буквал-
но в киселини в организма, дока-
то други са алкални и се трансфор-
мират в основи. И това като цяло 
няма нищо общо с вкусовите харак-
теристики на храната. Така напри-
мер киселите лимони или оцетът 
притежават не киселинно, а алкал-
но действие в организма. 
Добър ориентир в това отношение 
може да бъде основното правило: 
алкално е действието на плодове-
те, зеленчуците и ядките, киселин-
но – това на месните, тестените, 
сладките продукти и на стреса.
Като цяло във всекидневното си 
хранене приемаме прекалено 

загубвате ориентир, дори да сте 
изпълнени с решимост да следва-
те правилната посока. Защото мне-
нията са противоречиви: Учени и 
диетолози водят ожесточени спо-
рове, минавайки от едната край-
ност в другата, и вие в крайна смет-
ка решавате, че е най-добре да 
си продължавате по старому - да 
следвате вкусовите си предпочита-

ния и удоволствието. Дали това е 
най-добрата стратегия? Опашките 
пред лекарските кабинети и меди-
цинските статистики показват, че 
не е. При това вкусът се възпита-
ва, а удоволствието до голяма сте-
пен е негова функция. Затова си 
заслужава да се вслушате в съве-
тите на специалистите и да поста-
вите границите там, където преце-
ните за уместно, избягвайки както 
крайностите и залитанията, така и 
безсмислените ограничения.

Здраве и жизненост  
посредством уравновесяване  
на алкално-киселинния баланс
Често пъти необяснимите симпто-
ми, свързани със загуба на тонус, 
изтощение, раздразнение, безсъние 
или храносмилателни смущения се 
дължат на повишена киселинност в 
организма. Сам по себе си наруше-
ният алкално-киселинен баланс не 
е болестно състояние, но може да 
доведе до сериозни здравослов-
ни последици като стомашно-чрев-
ни оплаквания, алергии, невродер-
мит, остеопороза, ревматизъм, миг-
рена или кариес - при поддържане 
на продължителен превес на кисе-
лините в организма.

Организмът не се нуждае  
от излишни киселини
Под висока киселинност се разби-
ра нарушаване на алкално-кисе-
линния баланс, което се отразява 
на целия организъм. Здравото тяло 
има нужда както от киселини, така 
и от алкални вещества – например 
храносмилането в стомаха функ-
ционира само в кисела среда, а 
жлъчката има нужда от алкална 
среда за преработване на мазни-
ните. Повечето органични процеси 
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посредством специална комбинация 
от минерални вещества под форма-
та на хранителни добавки или пре-
парати от аптеката. Допълване на 
храненето с витални алкални вещес- 
тва би било разумно също така 
при големи психически и физически 
натоварвания, стрес и преумора, в 
периоди на рековалесценция или 
бързо израстване на децата.

Подходящо хранене  
за всеки тип и начин на живот
Не сте в състояние дори да помис-
лите за плодове на закуска – някои 
може да посягат към тях с удо-
волствие, но на вас самата мисъл 
за свежата витаминна бомба рано 
сутринта предизвиква киселини в 
хранопровода. Много гризат пъл-
нозърнести продукти под всякаква 
форма, на други всяка хапка пре-
дизвиква тежест в стомаха или коли-
ки. Защо реагираме толкова различ-
но на едни и същи храни? Учените 
са установили, че това не е само 
въпрос на вкус, но също на опре-
делен тип, намиращ израз както  
в навиците и индивидуалния стил 
на живот, който инстинктивно разви-
ваме, така и във вида храни, които 
предпочитаме или избягваме.

Подходящ  избор на храни  
според индивидуалния тип
Също както двигателната актив-
ност трябва да бъде напасната към 
вашата индивидуалност, така и хра-
ненето ви трябва да отговаря на 
вашия хранителен тип. Различните 
видове темперамент и емоционал-
ност предизвикват специфични 
нужди в организма. Така например 
по-темпераментните се нуждаят от 
повече енергия в сравнение с флег-
матичните, а на по-емоционалните 
им понасят само леки храни. 
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много киселини: месото, риба-
та, сирената, бялото браш-
но, захарта се трансфор-
мират в киселини в тялото. 
Организмът не се нуждае от 
тези прекомерни количества 
и се опитва да се освободи 
от тях посредством кръвта, бели-
те дробове, бъбреците или кожа-
та. Ако обаче той прекалено дълго 
страда от излишество, киселини-
те започват да се отлагат – преди 
всичко в съединителната тъкан, 
ставите и костите. 

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

Регулиране на алкално 
-киселинния баланс
Най-добре е, разбира се, човек така 
да балнсира храненето си, че да не 
се стига до излишък на кисели-
ни. Идеалното съотношение между 
киселините и алкалните вещества, 
приемани с храната, трябва да бъде 
¾ алкални вещества и ¼ кисели-
ни. Това означава, че всекидневно-
то ни хранене трябва да изглежда 
приблизително така: 3 до 5 порции 
плодове и зеленчуци, минимални 
количества месо и умерени млечни 
продукти, колкото се може по-малко 
кафе, алкохол, газирани напитки и 
поне 2 литра вода на ден. Колко от 
нас обаче се придържат към подо-
бен хранителен режим? 
За регулиране или възстновяване 
на алкално-киселинния баланс орга-
низмът може да бъде подпомогнат 
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кост на трапезата им. Също кафе-
то и черният чай не се препоръчват 
за предразположения към нервност 
емоционален тип. Добре е обаче 
да поема повече течности – най-
подходящи са зеленият, билковите 
и плодови чайове, както и разреде-
ните с вода плодови или зеленчу-
кови сокове. За междинни закуски 
са подходящи изсушените плодо-
ве или нарязаните на ситно прес-
ни плодове.

На спокойните им понася  
буквално всичко
Уравновесеният тип е истин-
ски ценител и му понася всякак-
ва храна. Апетиттът му се възбуж-
да бързо и проблемът му е свързан 
по-скоро с ограничаване на излиш-
ните калории. За да може да ги под-
държа в необходимите граници и 
да запази енергията си, е добре да 
се откаже от много мазните и висо-
ко калорични храни. При млечните 
продукти следователно би трябва-
ло да избира обезмаслените видо-
ве. За да се чувства заситен тряб-
ва да избира храни с високи хра-
нителна стойност и съдържание на 
баластни вещества: както за основ-
ните, така и за междинните хране-
ния е добре да избира пълнозър-
нести продукти и плодове. Много 
подходящи междинни закуски пред-
ставляват например оризовите кра-
кери, плодовите резъни или пече-
ните соеви зърна. Добре му дей- 
стват също така айрянът и зелен-
чуковите сокове, които регулират 
обмяната на веществата и го зареж-
дат с енергия. 
Разпознахте ли себе си в някой от 
горните типове?

Вита-минус вместо  
витамин-плюс
Въпреки непрекъснатите апели да 
се ядат повече плодове и зеленчу-
ци, статистиките показват, че вмес-
то препоръчваните 300 г плодове 
на ден, европейците поемат средно 
148 грама, а цифрите при зеленчу-
ците са дори още по-обезкуражава-
щи – около 123 грама. Това означа-
ва, че дори в районите с висок жиз-
нен стандарт и изобилие от храни-
телни продукти, човешкият органи-
зъм страда от недостиг на жизне-
новажните витамини С, Е, В1, био-
тин, цинк, желязо. Недостатъчна е и 
доставката на бета-каротин (прови-
тамин А), витамин D, фолиева кисе-
лина, пантотенова киселина, кал-
ций, йод и селен.

Недостигът на витални  
вещества в нашето хранене
Обезпокоително е, че веществата, 
които според експертите не доста-
вяме на организма си в достатъч-
ни количества, имат особено силно 
антиоксидантно действие. Именно 
те защитават всички клетки в орга-
низма от всекидневните до 10 000 
успешни атаки на отпадните про-
дукти на обмяната - свободните 
радикали. Антиоксидантите като 
витамин А, С, Е, цинк или селен 
могат да ни предпазят от вредното 
действие на агресивните кислород-
ни молекули. 

В „нормалните случаи” би трябва-
ло да е достатъчна доставката от 
храната. Но в натоварващи ситу-
ации количеството на свободните 
радикали рязко се повишава. При 
употребата на алкохол и никотин, 
при замърсена околна среда, при 
физически натоварвания, хронич-
ни заболявания, стрес, преумора, 
при някои медицински процедури 
и медикаментозни терапии риско-
вете за здравето, дължащи се на 
действието на свободните радика-
ли, чувствително нарастват. Добре 
е в такива случаи организмът да 
разполага с резерви.
Независимо от някои все още спор-
ни въпроси в медицината, лекарите 
съветват храненето да се допълва с 
мултивитаминни препарати от апте- 
ката, които да намалят здравослов-
ните рискове в близък или дълго-
срочен план. Съществуват множе-
ство научни доказателства за това, 
че допълнителният прием на вита-
мини и минерали има силно защит-
но действие и предпазва от сърде-
чен инфаркт, диабет, дегенеративни 
промени и ракови заболявания. 

Известният медик, д-р Щтрунц, 
е на мнение дори, че препара-
тите с витамин С и Е могат да 
намалят наполовина смърт-
ността от най-разпростране-
ните цивилизационни забо-
лявания, а при достатъчен 
прием на витамин С, бета-

Физически активните  
обичат всичко хрупкаво
Т.нар. двигателен тип е привърже-
ник на хрупкавите и твърди храни. 
Пресните плодове и зеленчуци в 
суров вид  го привличат неудър-
жимо. Което е съвсем в съзву-
чие с повишените нужди на орга-
низма му от витамини, минерали 
и микроелементи. Енергийните си 
потребности е най-добре да задо-
волява с пълноценни въглехидрати 
като пълнозърнест хляб, картофи и 
мюсли вместо с десертни блокчета 
или тестени изделия. Междинните 
закуски са също важни – ядките са 

подходящи както за сивите клет-
ки, така и за зареждане на енергий-
ните резерви. Контролът над кало-
риите и мазнините не е толкова 
важен при физически активните, но 
качеството на приеманите храни-
телни вещества е от първостепенно 
значение. Защото „празните кало-
рии” на полуфабрикатите и сладки-
шите може да не им се „лепят”, но 
не компенсират загубата на елек-
тролити при спорт, а и водят до 
сериозни нарушения на алкално-
киселинния баланс. 

Чувствителните са привърженици 
на леко смилаемите храни
Добре поносими и лесно смила-
еми – това е девизът при избор 
на храни за чувствителните нату-
ри. Супите са идеални за тях, но 
също леките, ситно нарязани сала-
ти или настъргани моркови, варе-
ните зеленчуци или картофени 
пюрета. Пълнозълнестите продук-
ти се понасят най-добре, когато са 
с фина структура, например пълно-
зърнест хляб за тостер или фини 
овесени ядки. Чудесно им се отра-
зяват млечните продукти с всякак-
ва масленост. При сготвените ястия 
обаче е добре да внимават с маз-
нините. С пържените и печените 
мазни храни се справят много труд-
но, затова те трябва да са ряд-
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каротин и селен рискът от рак ще 
намалее до 20%. Изследванията 
също показват, че витамин Е сни-
жава риска от инфаркт със 78%, 
инфекциозните заболявания могат 
да бъдат предотвратени в 50% от 
случаите, а приемът на антиокси-
данти редуцира риска от инсулт 
почти наполовина.
Мултивитаминните препарати от 
аптеката, разбира се, на могат да 
заместят нито здравословното хра-
нене, нито здравословния начин 
на живот. Те биха могли обаче да 
допринесат за това, загрижените за 
здравето си хора да намалят риско-
вете от заболявания. 

отводните, да стимулирате орга-
ничните функции, дори да свалите 
излишните килограми с разумен и 
добре обмислен хранителен план. 
Най-добре това би могло да се 
осъществи чрез едно здравослов-
но, бедно на калории, но богато 
на витамини и минерали хранене 
с минимално количество мазнини. 
Ако използвате мазнини, те тряб-
ва да бъдат високостойностни рас-
тителни масла като зехтин, слънчо- 
гледово, соево или рапично олио. За 
отводняване и прочистване са под-
ходящи билковите и плодови чайо-
ве, както и различните растителни 
сокове като сокът от коприва, маг-
даноз или радика, които могат да 
бъдат дори вкусни, ако се смесят с 
плодови или зеленчукови сокове.

Здравословно хранене  
за здравословен живот
За отводняване и прочистване на 
организма много полезна е хлеб-
на бира. Тя стимулира храносмила-
нето, подобрява чревната флора и 
е добра за кожата, червата и кръв-
та. Освен с много спорт храносми-
лането може да бъде регулира-
но и посредством богато на ензи-
ми хранене. Ензимите освен това 
съдействат за изгарянето на маз-
нините и подпомагат отслабването. 

Съдържат се както в прес-

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 

„Допълнителният 
прием на мултивита-
минни препарати се препоръчва 
не само в рамките на една добре 
обмислена целенасочена превенци-
онна програма, но също и като вид 
предпазващо самолечение, особе-
но в случаите на стрес и всякак-
ви натоварвания” – казва домаш-
ният лекар, Волфганг Драйден. 
При всички положения една капсу-
ла с витамини е за предпочитане 
пред запалването на цигара след 
ядене...

Идеално лечение  
от супермаркета
Можете да подобрите здравето си 
чрез лечение с подбрани храни - 
да прочистите организма си, да го 

ните плодове, 
така и в бирата, и 

в другите напитки от фермен-
тирали житни култури. Разбира се, 
не бива да прекалявате с количес-
твата – една чаша е напълно дос-
татъчна.
Допълнително трябва да пиете 
много вода (около два литра на 
ден) – минерална или изворна. 
Може и под формата на неподсла-
дени билкови чайове или айрян от 
нискомаслено кисело мляко, които 
допълнително подсилват имуните-
та и стимулират чревната флора.
Избирайте подходящи и добре 
поносими храни, съобразени с вку-
совете и предпочитанията ви, но 
винаги пълноценни и качествени. 
Приготвяйте всички ястия колко-
то е възможно по-просто, пряс-
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но и щадящо полезните състав-
ки. Придържайте храненето си към 
една лактовегетарианска насо-
ка – по-честно хапвайте безмесни 
ястия. Ако сте пълни вегетарианци 
обаче не забравяйте да компенси-
рате липсата на месо с пълноценни 
белтъчни заместители (боб, ядки, 
гъби, соеви продукти).

Плнозърнестите продукти  
предлагат повече
Приучете се да употребявате в еже-
дневието си пълнозърнести про-
дукти – хляб, печива, макарони, 
мюсли и др. Важните витамини, 
минерали и микроелементи се 
запазват в тях в много по-голяма 
степен, отколкото в тестените изде-
лия от бяло брашно. Макар по-
твърди за дъвчене, с вкуса им не  
е трудно да се свикне, а освен висо-
ката хранителна стойност те имат  
и други предимства.
Пълнозърнестите продукти и ястия 
са изключително богати на баласт-
ни вещества, които не само регу-
лират хранисмилането, но и бързо 
засищат, като автоматично пред-
пазват от преяждане и ненужно тру-
пане на килограми. 
Идеалният старт за деня е закус-
ка с пълнозърнести мюсли или къл-
нове – дава енергия, засища и не 
натрупва излишни калории.

Захар и сладкиши
Не е нужно да се отказвате напъл-
но от сладкото, просто консумирай-
те колкото е възможно по-малко 
рафинирана захар. Подслаждайте 
чая или сладкишите с мед, нерафи-
нирана кафява захар или фрукто-
за. Открийте сладостта на суровите 
ядки, сушените и пресни плодове.

Много подправки  
за супер здраве
Здравословната кухня съвсем 
неправилно се асоциира с нещо 
блудкаво и безвкусно. Напротив, 
пикантният вкус не противоречи с 
нищо на здравословните тенден-
ции. Регулирайте храносмилател-
ната си система посредством под-
правки с остър вкус. Лукът, пресни-
ят чесън, лимоновият сок, плодови-
ят и виненият оцет, хрянът и люти-
те чушки не само овкусявят храна-
та, но подпомагат храносмилането 
и предпазват от инфекции.
Вместо да добавяте към салатите и 
зеленчуковите ястия пържен бекон, 
кротони или парчета пиле, поръ-
сете пълнозърнести кракери, ядки 
и семена. Използвайте дресинг от 
зехтин и оцет или лимон, вместо 
тежките заливки на млечна и майо-
незена основа.

Понякога разумно:  
разтоварващи дни
Разтоварващите дни могат да 
бъдат разумни при пълноценното 
хранене не само за отслабване. 
Тенденциите към повишаване на 
холестерола в кръвта или кръвно-
то налягане се повлияват много 
позитивно от няколко разтоварва-
щи дни. Подходящо за подобни дни 
е лечението с прясно изцедени пло-
дови и зеленчукови сокове, диета с 
обезмаслен айрян, зеленчукова и /
или плодова диета, сурови расти-
телни продукти, оризова диета или 
диета с житни кълнове.
Каквито и продукти да изберете за 
разтоварващите дни, те трябва да 
бъдат лесно смилаеми, с малко 
калории и висока хранителна стой-
ност. В никакъв случай не използ-
вайте консерви или полуфабрикати 
и по възможност избягвайте оцве-
тителите, консервантните, нитрат-
ните и фосфатни натрупвания. 

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 

Триумфът на пресните продукти
Всекидневно консумирайте сурови 
пресни продукти – плодове, зелен-
чуци, семена, ядки. Приготвяйте 
картофите на пара и, ако не са 
стари, с люспите – така максимал-
но се запазват ценните им съставки. 
Поемайте достатъчно количество 
белтъчини на ден. Добри и много 
по-здравословни от месото източ-
ници са също пресното и киселото 
мляко, изварата, сирената, тофуто, 
вегитарианските пастети на соева 
или гъбена основа, пълнозърнес-
тите и соевите продукти, варивата, 
зеленчуците и картофите.
Ако не искате да се отказвате от 
месото, намалете количествата и 
избягвайте колбасите. Морските 
риби освен пълноценни белтъчи-
ни доставят на организма ценни 
мастни киселини и жизненоважни 
микроелементи като йод, фосфор и 
цинк. А яйцата е най-добре да огра-
ничите до 2-3 на седмица.
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БЪРЗА ПОМОЩ

Още в първите дни на живот
Първите признаци на сенна-
та хрема се проявяват най-често 
в детските или юношеските годи-
ни, но все по-често се забеляз-

СЕННАТА ХРЕМА: 
КОГАТО ПРОЛЕТТА 
РАЗБОЛЯВА
Температурите се повишават, а заедно с тях нараства и желанието за по-голяма активност, за 
напускане на затворените помещения и разходки сред природата. Навън ви очакват слънце, све-
жест, птичи песни, зеленина и... сенна хрема. Все повече са хората, за които пролетта не е прият-

но изживяване. Вместо да носи радост и оживление, съзвучно 
с пробуждането на природата, периодът се превръща за тях в 
наказание.  Как могат да се предпазят от алегичните реакции и 
да подобрят състоянието си – прочетете в следващата статия.

ват и в по-напреднала възраст. 
Нелекуваната сенна хрема се раз-
вива в алергична астма в 40% от 
случаите. Ето защо навременно-
то и адекватно лечение на болест- 
та е от особена важност. За пра-
вилното диагностициране на алер-
гичен ринит често пъти е достатъч-
но установяването „кога и къде” се 
проявяват оплакванията, тъй като 
болестната картина е пряко свърза-
на с характерни сезонно проявява-
щи се симптоми. За сметка на това 
много по-трудно е тя да бъде свър-
зана с конкретен алерген. За това 
би могло да помогне единствено 
провеждането на специален алер-
гичен тест. ХХората, страдащи от сенна хрема не 

могат да се насладят на пролетта. 
Зеленината и миризмата на цветята 
не ги очарова, защото знаят какво 
ще донесат след себе си. В момен-
та, в който из въздуха се разхвърчат 
полените, за тях ще настъпи поне 
едномесечен период на страда-
ние. Дихателните, а и всички оста-
нали алергии драстично нарастват 
през последните години. 20 до 25% 
от европейците страдат от различ-
ни форми респираторни алергии. 
Експертите продължават да изслед-
ват причините за това. Успоредно с 
индивидуалното генетично предраз-
положение, изтъкват и други фак-
тори на влияние като климатични-
те промени или по-добрите хигиен-
ни условия на живот. Сенната хрема 
е не само обременяващо, но също 

прогресиращо (т.е. влошаващо се 
с всяка следваща година) заболя-
ване. Алергичната хрема е реак-
ция на организма срещу полени-
те на различни растения, животин-
ските косми, акарите или плесенни-
те гъби, погрешно възприемани от 
имунната система като опасни агре-
сори, от които организмът трябва 
да бъде защитен. Терминът „сенна 
хрема” се налага през 19 век, когато 
болестта за първи път е била свър-
зана с контакта с треви или сено.

Когато носът тече ли тече
Непрекъснато течащ или запушен 
нос, сълзящи очи, кихане и възпа-
ления на конюнктивите са типич-
ните симптоми на сенна хрема, но 
често пъти е засегната също и брон-
хиалната лигавица. Това се изра-
зява в кашлица и понякога недос-
тиг на въздух (алергична астма). 
Една друга дългосрочна последи-
ца може да бъде синузитът: проя-
вява се в чувство за напрежение и 
натиск в главата, главоболие при 
движение, умора, раздразнителност, 
нощна кашлица и болки в сину-
сите. Сериозноста на заболяване-
то, често пъти определяно небреж-
но като „хрема”, се вижда най-вече 
от медицинските статистики – рис-
кът за развитие на хронична астма 
при болните от сенна хрема е три 
пъти по-висок от незасегнатите от 
заболяването. При развитието на 
астма, специалистите говорят вече 
за т.нар. „смяна на етажите”, което 
означава, че от „баналното” алер-
гично дихателно смущение се е раз-
вило астматично заболяване с хро-
ничен характер.
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ва, защото се наблюдават негатив-
ни странични ефекти. Затова при 
избора на антихистаминови меди-
каменти по възможност се ориенти-
райте към по-модерните препара-
ти, при които тези ефекти са сведе-
ни до минимум.

Как още можете  
да си помогнете 
10 до 15 минути са необходими на 
един хистаминов препарат, за да 
сведе до минимум или премахне 
оплакванията. Ако обаче допълни-
телно се приемат капсули с цинк-
хистидин, дозите могат да бъдат 
намалени, без това да се отра-
зи на действието на медикамен-
та. Който предпочита натурални-
те средства, може да се насочи 
към препоръчваната от експерти-
те билка медуница, известна още 
като меча пита (Pulmonaria), която 

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

има силен антиалергичен ефект. 
Хомеопатията също предлага под-
ходящи средства като Galphimia 
glauca или Pfahlrohr.
Оздравителният и възстановителен 
процес на раздразнените лигави-
ци може да бъде подпомогнат и 
от по-слабо ефективни, но зато-
ва пък напълно безвредни сред-
ства. Основното при тях е редов-
ното и често прилагане, за да не се 
допусне изостряне на алергично-
то състояние, което да налага упо-

Какво трябва да направите
Сенната хрема задължител-
но трябва да бъде лекувана. 
Хипосенсибилизацията, нарича-
на още специфична имунотера-
пия, се препоръчва от Световната 
Здравна Организация като един-
ственото ефикасно лечение срещу 
инхалаторни алертии. В период 
от минимум 3 години в тялото на 
пациента се въвежда провокиращо-
то алергията вещество с постепен-
но увеличаване на дозите, дока-
то организмът не се приспособи 
към него и алергичните реакции 
не намалеят или изчезнат напъл-
но. Голямото изобилие от медика-
менти под формата на спрейове, 
таблети или капки с антихистами-
нови активни вещества успокояват 
оплакванията, също антиалергич-
ните капки за очи и кортизоновите 
препарати могат да помогнат. 
Но трябва да бъдете внима-
телни! Отбъбващите капки 
за нос трябва да се използ-
ват пестеливо, тъй като към 
тях може да се развие зави-
симост. Освен това при про-
дължителна употреба (пове-
че от 3-5 дни) носната лига-
вица изсъхва до степен да 
реагира с вторична хрема – 
т.нар. медикаментозен ринит. 
Кортикостероидите тряб-
ва да се използват само 
по лекарско предписание и 
много точно дозирани, тъй 
като потискат не само алергичните 
реакции, но заедно с това и имун-
ната система, като правят орга-
низма по-податлив на инфекции. 
Антихистаминовите средства, 
които блокират освобождаващия се 
при алергии хистамин, имат много 
бързо действие, но е по-ефективно 
да бъдат вземани като превантив-
но средство, а не при налични изос-
трени симптоми. Те също се при-
емат само по лекарско предписа-
ние и с тях не бива да се прекаля-
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требата на силни медикаменти. Ето 
някои от тях:
  Често измивайте лицето си с 

чиста студена вода – ведна-
га ще почувствате облекчение. 
Водата свързва и отстранява 
полепналите полени, охлажда 
раздразнените участъци, успоко-
ява сърбежа и отбъбва възпале-
ните лигавици.

  Промивайте очите и носа си със 
солен разтвор. За целта кипне-
те половин чаша вода с ¼ чаена 
лъжичка готварска сол, изстуде-
те разтвора до температурата 
на човешкото тяло и промивай-
те носа и очите 2-3 пъти на ден. 
Освен промивките на носа с нату-

  Етеричните масла (евкалипто-
во, анасоново, ментово) могат да 
бъдат използвани както за инха-
лации, така и да се употребяват 
под друга форма (мазила, капсу-
ли, таблети). Те отпушват носа 
и освобождават дишането, имат 
противовъзпалително и антисеп-
тично действие.

  Препаратите за нос с вазе-
линова (парафинова) основа 
създават предпазен слой, изо-
лират лигавицата от действие-
то на полените и по механичен 
път предотвратяват алергични-
те симптоми.

Направете живота си по-лек
Не е възможно да премахнете поле-
ните напълно от обкръжаващата си 
среда, но можете да намалите кон-
центрацията им и да снижите поле-
новото обременяване.
Навън в определено време: Ако 
живеете в провинцията или сред 
природата, трябва да знаете че 
поленовата концентрация е най-
висока сутрин между 4 и 6 часа, 
а най-ниска вечер между 18 и 24 
часа. В града е точно обратното – 
най-голямото поленово обременя-
ване е между 18 и 24 часа, а най-
ниското сутрин между 6 и 8 часа. 
Ако все пак ви се налага да изле-
зете в часовете с голяма поленова 
концентрация, предпазвайте очите 
си с подходящи слънчеви очила, а 
дихателните пътища (носа, устата) 
със специална хартиена маска или 
прикривайте с тензухена кърпа.
Свободно време и почивки: 
Съобразете се с алергията си, кога-
то планирате свободното време или 
отпуската си. Избирайте места за 

почивка, които са бедни на 
полени – например плани-
ни над 1000 метра, места 
с по-хладен климат, малки 
изолирани острови. И при 
всички случаи избягвайте 
запушените помещения 
или басейните със силно 
хлорирана вода. Димът и 
хлорът дразнят дихател-
ните пътища и допълни-
телно изострят алергични-
те реакции. 
Пътуване с влак или 
кола: В колата пътувайте 
при затворени прозорци, 
а вентилационнта систе-

ма снабдете с поленов филтър. При 
пътуване с влак също не сядайте в 
купе с отворен прозорец.
Вкъщи: За дома важи правило-
то – колкото по-малко, толкова по-
добре. Затова във вътрешното 
обзавеждане избягвайте мъхести-
те килими, завеси или дамаски – 
изобщо всичко, което би могло да 
задържа прах или полени. Купете 
си прахосмукачка с микрофилтър 
или почистваща на воден принцип. 

Често мийте прозорците и забърс-
вайте прах.
Грижа за тялото: Преди сън взи-
майте душ и измивайте косата си, 
за да премахнете полепналите по 
нея полени. А дрехите, с които сте 
излизали навън, дръжте надалече 
от спалното помещение. 
Ограничете алергията си само до 
действието на полените: При нали-
чието на един вид алергия, осо-
бено ако е в изострена форма, е 
много възможно да бъдат отключе-
ни успоредни алергични реакции на 
организма към стари или непознати 
досега на имунната система алер-
гени. Ето защо:
n  Бъдете внимателни по отноше-

ние на други вдишвани алерге-
ни (домашен прах, животински 
косми, битови химикали).

n  Гледайте да се предпазите от 

ухапвания на насекоми, а ако 
това все пак се случи, вземе-
те мерки за неутрализиране на 
инсектната отрова.

n  Ограничете до минимум употре-
бата на животински белтъчини 
(месни, рибни, млечни продукти и 
яйца), както и пържените или кон-
сервирани храни.

n  Избягвайте консумацията на 
шоколад, мед, ягоди, киви, прас-
кови, домати, цитрусови плодове 
и други хранителни алергени.

n  Подбирайте внимателно козмети-
ката, която ползвате (най-добре 
е тя да бъде специализирана). 
Носете широки и удобни дрехи 
от естествени материи, слънче-
ви очила с пластмасови рамки и 
бижута от благородни метали, за 
да предотвратите появята или изо-
стрянето на контактна алергия.

рални соли, можете да ползвате 
и много по-удобните спрейове с 
морска вода (от аптеката).

  Инхалациите при всички слу-
чаи ще доведат до облекчение. 
Добавете 1-2 супени лъжици 
готварска сол към купа с горе-
ща вода и вдишвайте горещите 
пари под кърпа около 10 мину-
ти. Успокояващото действие ще 
е по-силно, ако към разтвора се 
добави лайка.
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Прекалили сте със спорта, ремонтирането на апар-
тамента или танците вечерта и ето че мускулната 
треска е налице - понякога толкова силна, че не сте 
в състояние да помръднете. Прочетете какво точно 
се случва в тялото ви, как можете да го избегнете  
и какво можете да направите, за да си помогнете. 

Обичайно 639-те мускули в човеш-
кото тяло са добре кръвоснабде-
ни и благонадежно вършат рабо-
тата си. Ако те обаче бъдат подло-
жени на прекомерно, и преди всич-
ко едностранно, натоварване, това 
положение може да се промени. 
Мускулите започват да болят, губят 

НИКОГА ПОВЕЧЕ 
МУСКУЛНА ТРЕСКА!

Мускулните влакна набъбват, опъ-
ват се и започват да болят. Тъй 
като болковите рецептори са разпо-
ложени извън мускулите, те изпра-
щат първите си сигнали, едва кога-
то мускулът е втвърден и напрег-
нат, а кръвоснабдяването му вече 
не функционира добре.

Трябва да се реагира веднага
Ако имате мускулна треска, тряб-
ва да си дадете почивка. Тъй като 
това е явен сигнал, че сте се пре-
силили. Теорията, че мускулната 
треска се лекува само със спорт, е 
отдавна остаряла. Леки движения 
като колоездене или ходене могат 
да се отразят добре на общото 
ви състояние, но основното нещо, 
което трябва да направите в слу-
чая е да подсилите кръвоснабдя-
ването на преуморената мускула-
тура. Вземете топла билкова вана 
с борови връхчета или розмарин 
(може и под формата на етерични 
масла). Отидете на сауна или сти-
мулирайте кръвообращението си с 
последователни обливания с топла 
и студена вода. Позволете на 
дребните наранявания да зараст- 
нат. След 3 до 7 дни без необ-
ходимост от специално лечение 
мускулатурата сама ще се въз-
станови. 

от силата и еластичността си, ста-
ват свръхчувствителни на натиск и 
натоварване.

Нищо общо с млечната киселина 
Дълго време се смяташе, че мус-
кулната треска възниква, защото 
тялото реагира с повишена кисе-
нинност на прекомерните трени-
ровки. За виновник на втвърдява-
нето и болката в мускулите при дви-
жение след претоварване се счи-
таше млечната киселина – отпа-

ден продукт на обмяната. Известно 
е наистина, че млечната кисели-
на се разгражда по-дълго, когато 
мускулната треска стане болезне-
но осезаема, но причината за бол-
ките е друга.

Дребни разкъсвания  
– голямо въздействие
Актуалните изследвания с електро-
нен микроскоп показват, че екс-
тремно интензивните натоварвания 
водят до микротравми и разкъсва-
ния на влакнестата структура на 
мускулите. Т. нар. Z-дискове (свърз-
ваща тъкън, която обединява мус-
кулните влакна) започват да подда-
ват като прокъсало се въже.

Сигналът за болка продължава
Докато се стигне до мускулна трес-
ка, могат да минат часове. Често 
пъти тя се усеща чак на след-
ващия ден след натоварването. 
Миникръвоизливи и тъканни течнос- 
ти проникват бавно през дребните 
разкъсвания и в рамките на един 
ден се образуват малки едеми. 

Как да я предотвратите?

n  Загрявайте основно преди всеки спорт. Най-добре е 15 минути да 
тичате или да карате колело. Важно: дайте покой на тялото си за 
известно време след това. Разтягайте се винаги преди тренировка-
та, „тъй като интензивният стречинг след спорт може дори да засили 
мускулната треска” – е на мнение проф. д-р Юрген Фрайвалд, защо-
то разтягащите упражнения могат да увеличат миниатюрните раз-
късвания в мускулните влакна.

n  Започвайте всяка спортна дейност с умерена програма, която се 
засилва  постепенно. Този, който планира поход в планината напри-
мер, трябва 4 седмици по-рано да се откаже от асансьора и да слиза 
и да се качва по стълбите пеша.

n  Правете упражнения, които натоварват мускулите ви ексцентрично, 
например на силовите уреди във фитнес-студио.

n  Избягвайте дрехите, в които се потите, а също студа и теченията - те 
втвърдяват мускулите. През зимата превантивно разтривайте тяло-
то си с ракия и арника преди натоварващи дейности – те имат тони-
зиращ мускулатурата сгряващ ефект.

n  Вслушвайте се в сигналите на вашето тяло. Не се пренапрягайте – 
никога не тренирайте прекалено дълго или твърде интензивно.
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Малки помощници срещу мускулна треска

n  Непосредсвено преди спорт:
Масла за разтривки със сгряващ ефект и 
добавка на билкови екстракти от планин-
ски клек, розмарин, мента или камфор.
n  Отпуска мускулатурата:
Масажно масло с арника – използвайте 
преди започване на фитнес-програмата.
n  Непосредсвено след спорт:
Препарати от аптеката, съдържащи екс-
тракти от див кестен, планински клек, 
розмарин или арника.
n  Дава нова енергия при взимане 

на душ: 
Душ-гел или олио с добавка на манда-
рина или мента – след физическо нато-
варване.
n  Релаксира във ваната:
Едра морска сол или специализирани 
соли за вана с портокал или бодливо 
дърво (Hippophae rhamnoides).
n  Тонизира в джакузито:
Етерични масла за ароматерапия, напри-
мер от хвойна или борови иглички.

Как се стига до мускулна треска?
Всяко необичайно движение и нато-
варване може да предизвика оплак-
ванията. Ако не ставате често от 
бюрото си, и няколко танца вечер 
могат да предизвикат мускулна трес-
ка. Дори да сте супер трениран бегач, 
пак можете да усетите неприятните 
болки след инцидентна игра скуош. 

Причина за мускулната треска често 
пъти са „ексцентричните” движения. 
При тях мускулатурата се напряга и 
успоредно с това се разтяга по дъл-
жина - като при носенето на тежка 
пазарска чанта. Това е причината при 
разходка в планината да усещате 
болки в краката не при тежкото изкач-
ване, а при много по-ненатоварващо-
то слизане от стръмния баир.

Вече е факт? Така можете да си помогнете:

n  Всичко, което стимулира кръвоснабдяването на мускулите помага – 
най-малкото за бързото отшумяване на оплакванията. Леките движе-
ния могат да донесат облекчение. Но внимавайте: не се насилвайте и 
не преминавайте границата на болката. Добър ефект имат разтривки-
те с ракия, които сгряват и отпускат мускулите, или с препарати, съдър-
жащи масло от планински клек, арника и розмарин, които стимулират 
микроциркулацията, имат отбъбващо и болкоуспокояващо действие. 
Засегнатите места трябва да се третират с препаратите многократно 
през деня – с втриване, а не с масажиране! Една топла вана може да 
направи чудеса. Отпускащият й ефект може да се подсили с добавка-
та на подходящи соли и етерични масла. Други съвети за първа помощ: 
сауна, парна баня, затоплящи компреси, горещ душ или лосиони за 
тяло със затоплящ ефект. Важно: Никога не масажирайте! Най-новите 
изследвания показват, че по този начин стресираната тъкан се раздраз-
ва още повече, а мускулната треска може да се влоши.



1�

Първо кървене на венците, след 
това инфаркт – много медици биха 
се съгласили с подобна констата-
ция, тъй като тя накратко илюс-
трира, как пародонтозните бакте-
рии могат да навредят на организ-
ма. Откакто количеството на паци-
ентите, страдащи от възпаление 
на пародонта, стремглаво нарастна 
през последните години – над 50 % 
от всички европейци на възраст от 
35 до 45 години – лекарите устано-
вявят все по-често връзката между 

здравето на устната кухина и опас-
ни заболявания.
Статистическите данни сочат, че 
нелекуваният пародонтит повишава 
риска от сърдечен инфаркт с 20%, 
а риска от инсулт до 2-3 пъти! Това 
се отнася особено за хората до 60-
годишна възраст. Вината се припис-
ва на болестотворните микроорганиз-
ми от устната кухина и тяхната готов-
ност за завладяване на нови тери-
тории. Те могат да проникнат напри-
мер в кръвообращението чрез малка 
раничка в устата и да атакуват сърце-
то. При повече от 80% от всички възпа-
ления на ендокарда на сърцето лека-
рите откриват пародонтозни бактерии. 
Освен това при заболявания на венци-

ЗДРАВИ НE САМО В УСТАТА

те или челюстите често пъти се осво-
бождват медиатори, които стимули-
рат имунната система на организма. 
Продължителната борба между тези 
субстанции и защитните сили могат 
да увредят кръвоносните съдове – 
съдовите стени се втвърдяват, а кръв-
та коагулира по-бързо. Американските 
медици предполагат, че една обширна 
пародонтозна терапия в много случаи 
би могла да възвърне еластичността 
на кръвоносните съдове.

Проблеми със зъбите могат да повлияят здравето на целия 
организъм. Изследователите продължават да откриват изне-

надващи връзки със заболяванията 
на устната кухина: от главоболието до 
раковите образувания.

на микробите, намиращи се в меж-
дузъбните пространства, венечните 
джобове, от долната страна на езика 
или в дефектни пълнежи на зъби-
те. Те отделят между другото серни 
съединения, които нашият нос въз-
приема като лоша миризма от уста-
та, известна като халитоза. Противно 
на широко разпространеното схва-
щане лошият дъх идва не от стома-
ха или сливиците, а в 85% от слу-
чаите се дължи на бактериите на 
гниенето в устата. Една по-основ-
на хигиена на устната кухина според 
мнението на специалистите може да 
помогне за отсраняване на проблема 
без необходимостта от каквато и да 
било терапия.
Главоболието и болките във врата 
нямат нищо общо с хигиената на 
устната кухина. Независимо от това 
подобна симптоматика също би тряб-
вало да ви насочи към консултация 
със стоматолог. Който нощем скър-
ца със зъби, не само уврежда зъб-
ния емайл, но напряга и прилежаща-
та мускулатура. Причината най-често 
се корени в стреса, от който пациен-
тите се опитват да се освободят по 
време на сън. Предразположението 
към стискане на зъби нощем може 
също да се унаследи – това показват 
направените наскоро изследвания от 
американски учени. Помощ предла-
гат т.нар. шини за захапване – изра-
ботени от силикон и индивидуално 
напаснати към челюстта на пациен-
та. Те предпазват зъбите от изтрива-
не, но съвет е добре да се потърси 
също от експерт по стреса: който е с 
отпуснато съзнание, по-малко скър-
ца със зъби нощем. 

Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването  

и развитието на зъбната плака, неутрализира киселините;

•  Патогенетично лечение – повлиява цитотоксичното  
и възпалителното действие на зъбната плака върху венците, 
стабилизира съдовата стена, укрепва колагена на гингивата;

•  Симптоматично лечение – премахва отоците по  
венците, спира кървенето, възстановява цвета  
и консистенцията на венечната тъкан.

Поради факта, че учените едва сега 
започват да изследват последици-
те от заболяванията на пародонта, 
много от възможните зависимости 
все още не са установени на 100%. 
Съществуват обаче сигурни доказа-
телства за това, че устните бактерии 
могат да предизвикат преждевремен-
но раждане. Редица студии свидетел-
стват, че рискът от него е много по-
малък при добро здраве на устната 
кухина. Американски изследователи 
открили също, че пациентите с болни 
венци по-често развиват ракови обра-
зувания. И накрая се оказва, че рис-
кът от диабет е също така по-голям 
при хората, страдащи от пародонтит.
По-малко драматично, но също 
толкава неприятно е действието 

Професионално почистване
Незвисимо от това, че Здравната каса 
не ги покрива, разходите за регулярно 
професионално почистване на зъбите 2 
пъти годишно е съвсем разумно решение. 
Основно се почистват места, недостъпни 
за четкатата или конците. Зъбният камък 
и плаката се отстраняват напълно, а има 
и красив страничен ефект: зъбитге стават 
отново бели и усмивката засиява.
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ЕСТЕСТВЕНО 
КРАСИВИ

Ориз за гладка кожа, зехтин за блестяща коса, 
мляко за пълна релаксация – на вашето внима-
ние са най-добрите активни вещества от приро-
дата плюс рецепти за разкрасяване, които лесно 
можете да приготвите сами. След стреса от зим-
ните студове и отслаб-
налия тонус на кожата 
и косата, те са по-акту-
ални от всякога. 

Синя серия
Грижа за суха и чувствителна кожа

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

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

ДДа се върнем към основата: 
естествените разкрасители не се 
съдържат само в скъпите хай-тех 
козметични продукти. Напротив, 
повечето скъпи козметични про-
дукти са разработени на база-
та на биологични и минерални 
вещества, чиято ефективна сила 
носи пари на производителите им. 
Някои от тях са рядко срещани и 
няма как да открием в градина-
та или на пазара, други изискват 
специална обработка при извли-
чане на активните им съставки, 
но повечето са съвсем достъпни 
и широко приложими продукти от 
кухнята и бита – не струват много, 
можем да ги използваме често, 

лесно и, което е по-важно - без 
консерванти. Водата например е 
първокласен еликсир за разкрася-
ване: морската изглажда и регене-
рира, термалната успокоява кожа-
та. Дори обикновената чешмяна 
вода може да бъде поставена в 
услуга на красотата – като парна 
баня отваря и прочиства пори-
те и идеално подготвя кожата за 
следващи разкрасителни проце-
дури. Направата й е лесна и не 
струва почти нищо: налейте кипя-
ща вода в една купа и оставе-
те парите да действат на кожата 
на лицето около 5 минути при по-
крита с кърпа глава. Ако към вода-
та добавите лайка, парната баня 

ще има допълнително отпускащо 
и противовъзпалително действие, 
като ще прочисти освен кожата и 
дихателните ви пътища.

Ориз 
Бялото „чудо на красотата” израст-
ва директно от водата на тънки 
стръкове, достигащи до 120 см 
височина. От супербогатите на 
витамини оризови кълнове се 
извлича ценното за козметична-
та индустрия оризово масло. То 
притежава също естествена UV-
защита и е богато на множество 
ненаситени мастни киселини. С 
оризови трици може да се напра-

ви много успешен мек пийлинг на 
лицето и тялото.
Рецепта: При уморена, стреси-
рана или отпусната кожа, както 
и за подобряване на тена може-
те да си направите пийлинг с ори-
зови трици (готови от био-щандо-
вете и азиатските магазини или 
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направени от ситно счукан суров 
ориз – най-добре кафяв или див, 
но в никакъв случай бланширан). 
Смесете триците с топла вода в 
шепата си и посредством големи 
кръгови движения масажирайте 
лицето (без зоните около очите), 
деколтето и, ако искате, други 
части на тялото (рамене, гръб, 
лакти, стъпала) или цялото тяло. 
После изплакнете с вода и нама-
жете с крем.

Мед  
Неуморните пчели събират ден 
подир ден ценната натурална 
суровина – концентриран расти-
телен нектар, известен като цве-
тен прашец. За да я съхранят, 
те допълнително я обогатяват с 
ензими, киселини и антибактери-
ални вещества. Освен 
невероятните си хра-
нителни и антибиотич-
ни качества, медът при-
тежава също свойства-
та на първокачествено 
козметично средство за 
суха кожа: като добав-
ка към кремове и маски 
действа преди всичко 
успокояващо и изглаж-
дащо. Един ценен вто-
ричен пчелен продукт е 
т.нар. желе роял (Gelée 
Royale): изключително 
богатата на фитохормо-
ни субстанция, предви-
дена за храна на цари-
цата-майка, ефектив-
но стимулира клетъчна-
та регенерация на кожа-
та и намира често при-
ложение в козметичната 
индустрия.
Рецепта: При суха или занема-
рена кожа на тялото разбъркай-
те по 3 супени лъжици мед и 
масло от пшенични зародиши с 2 
яйчни жълтъка. Така получената 
смес нанесете с дебел слой върху 
сухите, проблемни или изпръх-
нали участъци. Оставете да дей-
ства около 30 минути и отмийте 
с мек (по възможност pH-неутра-
лен) душ-гел.

Растителни масла  
„Течното злато” е основа за много 
козметични продукти. Извлича 
се от маслини, бадеми, пше-
нични зародиши, авокадо, коко-
сови орехи, гроздови семки. 
Растителните масла проник-
ват дълбоко в кожата, изглаждат 
мимическите бръчки и я пред-
пазват от загуба на течности и 
изсушаване. Също при грижата 
за косата са изключително ценен 
продукт: те реструктурират увре-
дената, чуплива или изтощена 
коса и възстановяват кожата на 
главата.
Рецепта: При изтощаване или 
чупливост нанесете затоплен зех-
тин върху влажна коса – втрий-
те добре в корените и разнесе-
те с гребен по дължина на коса-
та. След това увийте с прозрачно 
фолио (найлон) и кърпа. Оставете 
да действа през нощта, а на сут-
ринта първо втрийте шампоан в 
зехтиновата маска и после отмий-
те обилно с вода. 

Мляко  
Искате ли да се насладите на 
един релаксиращ „млечен” ден? 
Хранителният мултиталант е 
освен всичко друго признат от 
векове специалист по красота-
та. Млечните киселини стабили-
зират защитния киселинен слой 

на кожата, мазнините й действат 
омазняващо и задържат влага-
та, а протеините повишават елас-
тичността й. Млякото представля-
ва естествена „масло-във-вода” 
емулсия и е още по-подходящо 
от водата за щадящо почистване 
на кожата.
Рецепта: За една релаксираща 
млечна баня ще са ви необходи-
ми 1 литър пълномаслено мляко, 

Естествено млада. 
Без проблеми

melbrosia
Капсули от цветен полен

специално за жената
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Хума  
Кал отгоре и пъпките нямат 
никакъв шанс – рецептата се знае 
от векове. Сивокафявата паста, 
направена от вода и хума, свързва 
дълбоко действащите масти, мър-
сотия и бактерии, без да дразни 
кожата и да я изсушава. Високото 
съдържание на минерали и мик-

2 кофички заквасена сметана, 
2 капки етерично розово масло 
и 10 капки лавандулово масло. 
Разбийте съставките добре с 
миксер и добавете към течаща 
топла вода. 

Яйчен жълтък
Яйчният жълтък съдържа много 
витамин А, който подпомага рас-
тежа и клетъчното обно-
вяване, както и лецитин, 
който прави косата искря-
ща и лесна за разресва-
не. С негова помощ лесно 
може да се приготви под-
хранваща маска за коса в 
домашни условия.
Рецепта: Смесете 2 
жълтъка с 50 мл бира в 
една чаша и разбъркай-
те добре. Нанесете мас-
ката върху влажна коса, 
като я втривате добре в 
корените. После покрийте 
с фолио (найлон) и завий-
те с кърпа. Оставете да 
действа около 30 минути и 
изплакнете обилно с вода. 
Но внимавайте: отделете 
добре жълтъка от белтъ-
ка, за да не се пресече на 
косата ви при изплакване-
то с топла вода.

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.

роелементи действа едновремен-
но изглаждащо и успокояващо – 
благодат за мазната, замърсена 
или често възпаляваща се кожа. 
Също много подходящи за целта 
са глиноземът и т.нар. Rhassoul 
(пръст от лава).
Рецепта: За чиста кожа смесе-
те на гъста каша хума на прах с 
топла вода. С втриващи масаж-
ни движения нанесете на дебел 
слой върху проблемните места по 
лицето (без зоната около очите) 
или тялото. След петнайсет мину-
ти поставете отгоре топъл ком-
прес и отмийте с вода.  

Овес
Въпреки невероятната си храни-
телна стойност овесът често пъти 
бива пренебрегван на трапеза-
та. Вместо в купичката с мюсли, 
стига най-много до тигана или 
до чашата - в доста преработе-
на форма и с намалени качества. 
В непретенциозната житна култу-
ра (Avena satia) обаче се съдър-
жат множество ценни съставки – 
подсилващи протеини, изглажда-
щи силикатни киселини и жизне-
новажни витамини – идеален кок-
тейл за стресирана кожа и отсла-
бена коса. В козметиката често 
се използва за подсилващи маски 

в съчетание с мед – например 
известните пийлингови маски с 
мед и овес.
Рецепта: Бръчките могат да бъдат 
изгладени със смес от 1 супена 
лъжица овесени ядки и 3 супени 
лъжици горещо мляко. Сваряват 
се за кратко, охлаждат се до тем-
пературата на тялото и се нанасят 
върху лицето, шията и деколтето. 
Оставят се да действат около 10 
минути и после се отмиват с хлад-
ка вода.



Сега 
с подарък!

Серия Мултивитамол
Мултивитамол 1+
l  Спомага за здравословен растеж и развитие на костите 
l   Допринася за укрепване на защитните сили  

и стимулира апетита
l  Подпомага възстановяването сред прекарани  

заболявания

Мултивитамол 6+
l  Предпазва от състояния на психическа  

и физическа умора
l   Подпомага растежа и съпротивителните сили  

на детския организъм 
l   Повишава жизнената активност

Πлюс  
играчка


