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„молекулярно такси”, което транспор-
тира холестерола към различни клет-
ки – т.нар. аполипопротеин. Но това 
„такси” може да попадне в „задръс-
тване”, ако при пациента е променен 
определен ген. „Подобни нарушения 
в обмяната на холестерола могат 
до такава степен да възпрепятстват 
функцията на мозъчните клетки, че в 
крайна сметка да доведат до тяхна-
та смърт” казва неврологът от Бон, 
проф. Йохен Валтер.
Дори срещу епилептични припа-
дъци могат да помогнат опреде-
лени промени в мозъчната обмя-
на посредством т.нар. „кетогенна 
диета”, състояща се до 80% от 
мазнини. Невропедиатърът, проф. 
Кристоф Коренке, от клиниката 
Олденбург е на мнение, че те забе-
лежимо намаляват пристъпите, а 
много пациенти дори напълно се 
освобождават от тях.

Една сложна комбинирана  
работилница
Докато учените разгадават една 
след друга загадките на обмяната, 
продължават да се ширят легенди 

Без обмяна на веществата 
няма живот. Тя осигурява  
на тялото енергия, която  
му е необходима, за да 
диша, мисли и се движи. 
Тази постоянно  
функциониращата  
работилница  
в организма е ключ  
към доброто здраве.

диабет от тип 2, открил проф. Маркус 
Щофел от швейцарския федерален 
технологичен институт в Цюрих. При 
огромното количество диабетици са 
нарушени комуникационните пъти-
ща, с помощтта на които организмът 
управлява обмяната на мазнини. 
Важна роля при това играе белтъчи-
ната Foxa2 в чернодробните клетки, 
която регулира гените за производ-
ство на ензими, преобразуващи по 
биохимичен път мазнините и масто-
подобните субстанции. Още в пър-
вия стадий на гореспоменатия диа-
бет обаче тя става екстремно ленива 
и инертна, а в черния дроб започват 
да се натрупват мазнини. Така орга-
низмът реагира все по-слабо на хор-
мона инсулин, произвеждан от пан-
креаса – развива се диабет. 
Зад болестта на Алцхаймер също 
може да се крие метаболитен про-
блем. В мозъка има своего рода 

Обмяната на веществата е сива зона 
в медицината: всички говорят за нея, 
но малко са тези, които действител-
но я познават. До каква степен повли-
ява живота ни показва все по-широ-
кия изследователски опит. Един акту-
ален пример: според мнението на 
проф. София Цуковска от джоржта-
унския университет във Вашингтон 
при голямо количество стрес в еже-
дневието обмяната на мазните 
дерайлира. Непрекъснатите грижи 
и натоварвания водят до това, че 
мозъкът и нервните клетки увелича-
ват производството на невропептида 
Y2 (NY2) – хормон, който регулира 
апетита. Мастните клетки увелича-
ват обема си и се образуват омраз-
ните възглавнички, които при това 
се натрупват в проблемните зони на 
ханша и бедрата. 
Често пъти от решаващо значение е 
метаболизмът и при възникването на 
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топлина на тялото, успоредно с 
това тя се грижи за прочистване-
то му и отстраняването на ненуж-
ните продукти. Тя представля-
ва сложна система, при която – 
както подсказва и самото й име 
(мед: Metabolismus от гр. metabole: 
промяна, преобразуване) – става 
въпрос преди всичко за това, да се 
преобразуват вещества. Например 
да се извлече минералът калций от 
сиренето и да се вгради в костите и 
зъбите. Или да се филтрира йодът 

от солта и рибата и да 
се достави на щито-
видната жлеза, където 
е необходим за  про-
изводството на жизне-
новажни хормони. Или 
пък въглехидратите от 
макароните и картофи-
те да бъдат преобра-
зувани като енергий-
ни доставчици за мус-
кулите. Експертът по 
превенционна меди-
цина, проф. Инге 
Фробьозе, от Немското 
спортно училище в 
Кьолн казва: „Всяко 
нещо, което ядем или 
пием се преработва от 
организма. От отдел-
ни части той си наба-

вя всичко, което му е необходимо: 
нови клетки, хормони, здрави кости, 
червени кръвни клетки, косми или 
имунни клетки.” За обезпечаване-
то на всички органи в тялото обмя-
ната на веществата се нуждае от 
минимум 1500 калории на деноно-
щие. Затова драстичните диети за 
отслабване, при които калорийни-
ят обем е снижен под тези стойно-
сти сериозно застрашават здраве-
то на отслабващия. Комплексната 
енергийна фабрика си има и съот-
ветните звена. Наречени са на суб-
станциите, които се преработват 
там. При обмяната на аминокисе-
лини се образува градивен мате-
риал за нови белтъчини, необходи-
ми за изграждането на клетки. При 
обмяната на въглехидрати се обра-
зува между другото захар, която 
бързо доставя енергия. Тези слож-
ни процеси, протичащи в хиляди 
перфектно координирани химичес-
ки реакции, се управляват преди 
всичко от ензими и хормони. При 
това по време на всяка отделна 
реакция се освобождава енергия 
и за протичането й е необходима 
енергия.
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за метаболизма. Например: Който 
нощем посяга към съдържанието 
на хладилника, бързо ще напъл-
нее, защото обмяната на вещества-
та работи на забавени обороти във 
времето за сън. Изследователите 
на университета Индиана в 
Индианополис обаче опровергават 
заклеймяването на нощните набе-
зи: има значение единствено общо-
то количество калории, поети през 
деня, но не и времето на приема-
нето им.

Повсеместно е и мнението, че заба-
веното темпо на обмяната е винов-
но за наднорменото тегло. Нищо 
подобно!  Вярно е, че при 30 до 
50% от хората с наднормено тегло 
се наблюдава забавен метаболи-
зъм. Това обаче най-често е после-
дица, а не причина за излишните 
килограми.
Ето и друга заблуда: При хране-
не, богато на киселини, се образу-
ват много отпадни продукти, които 
са отговорни за целулита, блокират 
лимфните пътища и дори могат да 
предизвикат кошмари. Научни дока-
зателства за подобни отпадни про-
дукти от обмяната обаче до ден дне-
шен не са открити. Според Немското 
дружество по обществено хранене в 
Бон: „При обмяната на веществата в 
човешкото тяло не остават никакви 
отпадни продукти. Организмът отде-
ля всички остатъчни или ненужни 
вещества от обмяната чрез бъбре-
ците, червата, белите дробове или 
кожата.” Ето защо от т.нар. детокси-
киращи или прочистващи терапии 
няма кой знае каква полза.  
Действително, обмяната на вещес-
твата не само доставя енергия и 
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Само добър хормонален баланс 
може да осигури добра обмяна
Статистиката показва, че при близо 
45% от възрастните европейци 
обмяната е нарушена. Причината 
за това се крие предимно в най-
важната система за управление в 
човешкия организъм – хормони-
те. Съществуват над 150 химич-
ни медиатори. Някои от тях, напри-
мер хормонът на щастието серото-
нин, се образуват в мозъка, други се 
произвеждат от щитовидната жлеза, 
надбъбречните жлези, панкреаса, 
яйчниците или тестисите. Ако се 
стигне до смущения в хормоналния 
баланс, било поради климактериум, 
бедно на йод хранене, автоимунна 
реакция или стрес, обменните про-
цеси биват неправилно управляни и 
често пъти се стига до заболяване.

Внимание, когато жлезите  
стачкуват или осигуряват  
свръхпроизводство
Почти всеки трети европеец стра-
да от болестно изменение на щито-
видната жлеза. При хипофункция 

успешно да лекуват нарушената 
функция на панкреаса.

Проблемите на обмяната  
могат да бъдат разрешени
Дори един дерайлирал метаболи-
зъм може да бъде върнат в пра-
вилните коловози. Проф. Фробьозе 
казва: „Най-ефективно и продъл-

Основните мерки за противодей-
ствие са намаляване на теглото и 
повече движение. За лечението на 
диабет от тип 2 на пазара вече има 
нови медикаменти, напр. чревния 
хормон инкретин, който регулира 
отделянето на инсулин. А изследо-
вателите на стволови клетки уверя-
ват, че след 4 до 6 години ще могат 

пеперудообразната жлеза произ-
вежда твърде малко от хормона 
тироксин. Обмяната  на веществата 
започва да работи на ниски оборо-
ти – ние мръзнем повече, увелича-
ваме теглото си, ставаме отпуснати 
и прекарваме времето си предимно 
под завивките. Ако производство-
то на този хормон е намалено, по 
артериалните стени започва да се 
отлага повече холестерол и сър-
дечносъдовата ни система също 
бива засегната. При хиперфункция, 
напротив, щитовидната жлеза про-
извежда повече от необходимото 
количество хормони. А когато тя 
работи на ускорени обороти, ние 
ставаме раздразнителни, спим по-
лошо, кръвната ни захар може да 
се повиши и отслабваме, дори кога-
то се тъпчем с XXL-порции. 
От хронично нарушение на обмя-
ната, характерно за диабет от тип 
2, страдат около 9% от европейци-
те. Още 1% от тях обаче са засег-
нати от болестта без да знаят за 
това. Заболяването все по-често се 
среща при млади хора. Оновните 
причини са наднорменото тегло, 
липсата на движение, неправил-
ното хранене. От 1 до 2 мили-
она лангерхансови клетки в панкре-
аса произвеждат хормона инсулин, 
който регулира кръвната захар. 
При нарушуна функция не се отде-
лят достатъчни количества или пък 
определени клетки в организма 
стават нечувствителни към него. 
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на работилница – митохондриите. 
Физическото движение ги активи-
зира, но също и всекидневнта пор-
ция от 2,5 литра минерална вода. 
Алкохолът и недостатъчният сън 
за сметка на това правят обмяна-
та мудна и ние започваме бързо да 
трупаме килограми. 
По-малко от 6 часа сън на деноно-
щие освен това стресира обмяната 
на кръвната захар. И рискът от диа-
бет нараства с 23% според неот-
давнашно изследване на чикагския 
университет.
Също храненето може да се окаже 
турбо програма за обмяната на 
веществата. Особено при мазнини-
те е важно винаги да се внимава 
за доброто качество на продуктите. 
Поне 50% от тях трябва да се състо-
ят от мононенаситени мастни кисели-
ни от растителни масла като рапич-
ното олио или захтина, около 25% 
трябва да бъдат от полиненасите-
ни мастни киселини като тези в ядки-
те или рибата и не повече от 25% 
трябва да са наситените мазнини 
от сладкишите, колбасите и тлъсто-
то месо. Между храненията е добре 
да има пауза от 4 часа. Така обмя-
ната на веществата може да работи 
ефективно, несмущавана и да запа-
зи за дълго време баланса си.

жително е действието 
на оптимизираните дви-
жение и хранене.” За 
да бъде активизирана 
обмяната на вещества-
та, трябва активно да 
се движим минимум 30 
минути на ден, както и да 
се раздвижваме за около 
10 минути на всеки 1-2 
часа. Дългото заседяване 
изключва ензима, отгово-
рен за обмяната на маз-
нинте в мускулните клетки – за това 
свидетелства актуално  изследва-
не на американски учени от колум-
бийския университет. Който работи 
на бюро следователно, трябва по-
често да става от стола си – напри-
мер да обикаля стаята, докато гово-
ри по телефона. Защото дори бав-
ното движение стимулира обменни-
те процеси в мозъка. Който прави 
по 3000 и повече крачки на ден, не 
само подобрява издръжливоста си 
с около 30% и намалява високото 
кръвно налягане, но също засил-
ва обмяната на веществата в орга-
низма. За да регулира кръвообра-
щението и по този начин подкрепи 
метаболитните си процеси, човек 
може след двигатилната активност 
да отиде и на сауна.
Движението стимулира щитовид-
ната жлеза да произвежда пове-
че хормони. Успоредно се това в 
целия организъм се засилва чув-
ствителността към хормоните. По 
този начин обмяната на вещества-
та става по-ефективна и реагира 
по-бързо, а ние започваме да нама-
ляваме теглото си. Отговорните за 

скоростта на обмя-
ната субстанции 

се намират във 
всяка клетъч-

Унищожителите на мазнини  
– какво всъщност  

е действието им?
Разлагащите белтъчините ензими, хор-

моните, минералите и витамините би 
трябвало да стимулират обмяната на 
веществата. Доказателствата за това 
обаче не са съвсем еднозначни.

n  Черният, зеленият чай, лапачото или матето стимулират разграж-
дането на мазнини посредством съдържащия се в тях кофеин. 
Подобно действие обаче се наблюдава едва след изпиването на 
повече от 5-6 чаши на ден и често пъти се съпровожда от потене, 
безпокойство и ускорен сърдечен ритъм.

n  Ензимите папаин или липаза от папаята, бромелаинът от анана-
са или киви-ензимът би следвало да дадат тласък на метаболитни-
те процеси. Те обаче се разлагат направо в стомаха и затова попа-
дат интактни в червата.

n  Съветът: „Стресът ускорява обмяната на веществата” е напълно 
безсмислен. Вярно е, че се увеличава производството на хормони-
те адреналин и нордадреналин, които стимулират разграждането на 
мастни киселини в мастните тъкани. Но пък повечето хора реагират 
на стреса с това, че увеличават приема на мазни и сладки храни.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ВНИМАНИЕ: 
ВИРУСИ!

Паника или  
реална опасност

Предупреждението на шефа на 
берлинския институт Роберт-Кох, 
Райнхард Курт, при избухването на 
епидемията от птичи грип преди 
4 години звучи наистина стряска-
що: „Една пандемия от птичи грип 

заплашва потенциално всички-
те 6 милиарда души на Земята.” 
Прогнозите на Бернард Реф, ръко-
водител на Лайпцигския компетен-
тен център по остро заразни забо-
лявания, също не са оптимистич-
ни: само в Германия от болестта се 
очакваше да бъдат засегнати над 
40 милиона души, а 1 500 000 да 

умрат от заболяването. Стряскащи 
сценарии, познати предимно от 
холивудските филми, през послед-
ното десетилетие бяха описвани 
също за болестта луда крава и теж-
кия остър респираторен синдром 
(SARS). Сега здравните организа-
ции алармират за свинския грип, 
а медиите отново рисуват апока-
липтични картини и се надпревар-
ват в преброяването на бъдещи-
те жертви в милиони. Верни ли 
са тези прогнози? Разумна превен-
ция поради реална опасност или 

чиста паника е търсенето на вак-
сини и запасяването с лекарства? 
Ще се опитаме да внесем яснота 
по тези въпроси, а именно: кога и 
защо вирусите стават действител-
но опасни и как можем ефективно 
да се предпазим от тях.

Прост, но ефективен  
механизъм на действие

СПИН, полиомиелит, хепатит, тете-
нус, бяс – вирусите са причините-
ли на редица смъртоносни болес-
ти, но също и на немалко отно-

Удивителният свят на вирусите
Тяхното многообразие и способност да завладяват нови терито-
рии са забележителни. Те поставят човешкото тяло и медицинска-
та наука пред все нови и нови предизвикателства.
 
HIV 

Благодарение на тяхната непрекъснато про-
меняща се обвивка вирусите на СПИН не 
могат да бъдат ефективно овладени от имун-
ната система.

Инфлуенца  

Грипните вируси непрекъснато  мутират - тол-
кова бързо, че действащата ваксина от мина-
ла година не предпазава през следващата. 

Херпес  

Херпесните вируси преживяват в нервните 
клетки. В момента, в който имунната система 
отслабне, те атакуват и се проявяват симпто-
мите на инфекция.  

Още преди появата на птичия или свинския грип вирусите 
пораждаха страх. Основателен ли е той? Как да се предотвра-
тим атаките на многообразните болестотворни причинители? 
Какъв е механизмът им на действие? Има ли начини да се пред-
пазим от тях? Да надникнем в тайнствения свят на трудно под-
даващите се на лечение микронашественици.
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сително безобидни заболявания 
като херпеса на устата или хрема-
та. Удивителното при тези мултипо-
тентни неподдаващи се на лечение 
болестотворни причинители е, че те 
всъщност не са живи. Не разпола-
гат със собствена обмяна на вещес- 
твата, не се нуждаят от вода или 
храна. Без чужд живот са немис-
лими - просто не съществуват. Te 
не предствляват нищо друго освен 
най-обикновена белтъчна обвив-
ка и генетична субстанция. При 
все това семплото, микроскопич-
но „същество” успява да изключи 
сложната защитна система, каква-
то е имунната система в човешко-
то тяло. То се нуждае от метабо-
лизма на чужда органична клет-
ка за размножаването си и успя-
ва ефективно да преминава (нари-

га една белтъчина от предпазната 
обвивка. Така той успява да вкара 
своята генетична информация в 
клетката и я принуждава да репро-
дуцира собствения му наследствен 
и градивен материал. След това 
частите му се съединяват в клет-
ката, унищожават я и нови вируси 
завладяват съседни клетки. 
Този принцип на размножаване е 
един и същи при всички вируси. 
Само ако белтъчните им структу-
ри съвпадат с тези на клетките-
госто-приемници, вирусите могат 
да проникнат в тях и да доставят 
там генетичния си материал. Това 
обяснява защо определени вируси 
могат да причинят заболяване само 
при определени животински видо-
ве. Т.е. може да се каже че същест-
вува своеобразна видова бариера. 

мер чрез капките при хрема) в друг 
организъм и да се разпространява. 
С „надеждата” бързо да попадне на 
нов приемник, тъй като във въздуш-
на среда успява да просъщуствува 
едва няколко часа до дни. При това 
вирусът може светкавично да се 
размножава. Това свойство го отли-
чава от останалите болестотворни 
причинители като бактериите или 
гъбичките. 
Устройството му е съвсем прос-
то: той притежава единствено 
предпазна обвика и ядро, съдър-
жащо наследствена информация. 
Вирусът разпознава подходящата 
клетка-гостоприемник чрез рецеп-
торите на повърхностния си слой и 
се свързва с нея. В това му пома-

За съжаление, вирусите не се при-
държат последователно към „пра-
вилата на играта”. Благодарение 
на екстремните си способности 
за приспособяване те бързо раз-
виват нови белтъчни структури в 
повърхностните си слоеве, които 
да направят възможен достъпа им 
до клетките и на други видове. 
Наблюдава се например, че харак-
терният за птичия грип вирус А тип 
Н5N1 може да прониква в котешки 
клетки. Известни са също случаи на 
заразяване на свине. Известният от 
март 2009 година свински грип от 
типа А/H1N1 може да се разпрос-
транява сред птици (домашни и 
диви), коне, а също да се предава 
от човек на човек.

Грип – обикновен,  
птичи, свински... 

От същински грип, който проти-
ча с бързо проявяващи се оплаква-
ния като висока температура, втри-
сане, липса на апетит, главоболие, 
мускулни болки, чувство за сла-
бост и виене на свят, всяка година 
в света умират от 250 000  до 500 
000 души. Много от смъртните слу-
чаи се дължат на постгрипни услож-
нения, които могат да засегнат сли-
виците, ушите, бронхите, мозъч-
ните обвивки, сърдечния мускул, 
бъбреците. 
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те прогнози - би бил например, ако 
грипният А-вирус тип Н5 N1 проме-
ни белтъчната структура на обвив-
ката си така, че да може да се пре-
нася от човек на човек. 
Новият грип, заплашващ човечес-
твото с пандемия, е получил наиме-
нованието „свински”, защото много 
от гените на вируса са същите 
като тези, които се проявяват при 
грип, поразяващ свинете в Северна 
Америка. По-нататъшни изследва-
ния обаче показват, че епидемия-
та се дължи на нова разновиднoст 
на H1N1, която досега не е била 
засичана при свинете. Има сериоз-
ни подозрения, че първите откри-
ти болни животни най-вероятно са 
били заразени от хора, а не обрат-
ното. Тъй като вирусът е ендеми-
чен при домашни свине, те пред-
ставляват един от основните източ-
ници на заразата. Свинският грип 
се среща също при други животин-
ски видове, но е установено, че 
болестта поразява най-вече свине 
и хора, тъй като при тях се наблю-
дава най-нисък имунитет срещу 
вируса А/H1N1. Щамът му е полу-
чен от част на човешкия инфлуен-
ца-вирус  тип А (подтип H1N1), при-
чинил грипната пандемията през 
1918 (известна като испански грип); 
част от два или три щама на виру-
са на инфлуенцата при свинете 
(подтипове H1N2, H3N1, H3N2), 

както и на птичия грип (А/Н5N1). 
Заразата става посредством кон-
такт със заразено животно или със 
заразен човек. Свинското месо 
рядко може да причини заболява-
не, тъй като термичната обработка 
убива грипния вирус, но е възмож-
но прихващане на вируса от зара-
зена повърхност.
Подобно на обикновения инфлуен-
ца-вирус А/H1N1 причинява инфек-
ция, засягаща респираторния тракт, 
но поразява целия бял дроб на забо-
лелия, а не само част от него, както 
при сезонния грип. Усложнението 
най-често е пневмония, която се 
проявява още на 2-ия или 3-ия ден 
след появата на първите симпто-
ми. При невзети мерки и адекват-
но лечение може да настъпи смърт, 
причинена от дихателна недоста-
тъчност. Регистрираните досега 
летални изходи се наблюдават пре-
димно при хора с вече налични 
белодробни проблеми. Като спе-
цифика на свинския грип се посоч-
ва, че повечето заразени са млади 
хора на възраст от от 25 до 45 годи-
ни, а не деца или старци, чиято 
имунна система по-принцип е по-
слаба и са обичайните жертви на 
сезонния грип. Това според специ-
алистите е тревожен факт, тъй като 
един от признаците на пандемията 
е, че засяга предимно здрави хора 
в разцвета на силите им. 

По принцип съществуват 3 вида 
грипни вируси – А, В и С. Тип „С” 
никога, „В” много рядко, а „А” непре-
къснато се видоизменя, предиз-
виквайки опасните епидемии или 
пандемии. По данни на Ройтерс 
последната грипна пандемия през 
1968 година е отнела живота на 
близо 1 милион души в целия свят. 
Според Световната здравна орга-
низация (СЗО) появилият се през 

март 2009 година свински грип 
определено има пандемичен потен-
циал, т.е. вирусът може да зарази 
хора, може да се предава от човек 
на човек и хората нямат естест-
вен имунитет срещу него. Досега в 
световен мащаб са засегнати над  
250 000 души и са регистрирани 
над 2 500 смъртни случая. 
Първите признаци на птичия и свин-
ския грип не се отличават от типич-
ните за обикновен грип, заболява-
нията обаче протичат по-остро и с 
по-сериозни усложнения. При пти-
чия грип например се наблюдава 
внезапна температура над 38 граду-
са, недостиг на въздух и силна каш-
лица. Рентгеновите снимки показ-
ват неспецифични дифузни инфил-
трации. Кръвните изследвания сви-
детелстват за постоянно намаля-
ване на лимфоцитите. Почти вина-
ги бързо се развива нетипична за 
обикновен грип тежка бронхопнев-
мония с дихателна недостатъчност 
(ARDS). Смъртността й може да 

достигне до 100%. Лечението 
изисква 2-седмична до 1-

месечна хоспитализа-
ция. При 50% от реги-
стрираните случаи 

изходът е бил лета-
лен.  Най-лошият 

сценарий – този, 
който очертават 
песимистични-
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Интересно е също така да се отбе-
лежи, че е установена разлика в 
протичане на заболяването в раз-
личните страни. Така например в 
САЩ то се проявява като сред-
но тежка инфекция - повечето от 
болните са били в относително 
добро състояние и са се възстано-
вили бързо, докато при заразените 
в Мексико болестта протича остро, 
по-тежко и с по-често срещан фата-
лен изход. 
Регистрираните случаи на свин-
ски грип в България протичат засе-
га сравнително леко. Някои лека-
ри дори твърдят, че вирусът не е 
по-тежък от един обичаен грипен 
вирус и не е нужно хората да изпа-
дат в паника при споменаване на 
свински грип.

заболяването и да се предотвра-
тят както разпространяването на 
болестта, така и усложненията. Тъй 
като в своя начален стадий блестта 
е лесно лечима и по-голямата част 
от заразените биват успешно изле-
кувани. Особено внимателни към 
опасността от заразяване трябва 
да бъдат хората с белодробни про-
блеми, с хронични заболявания на 
сърцето или бъбреците, диабети-
ците, бременните жени, възрастни-
те хора и децата, както и хората с 
отслабен имунитет. 
Обичайните симптоми, будещи 
съмнения за свински грип са след-
ните:
l  Бързо или затруднено дишане, 

недостиг на въздух.
l  Болка / натиск в гърдите или 

корема.
l  Внезапен световъртеж.
l  Объркване или необичайна раз-

дразнителност.
l  Тежко или продължително по-

връщане.
l  Стомашни проблеми и диария.
l  Грипоподобните симптоми отслаб-

ват, но след това се връщат  
с треска и още по-тежка кашлица.

Има ли ефективно  
лечение? 

Не съществува специфично (дей-
стващо на причинителя) лечение 
срещу грипния вирус. Лекуват се 
единствено симптомите на грипа 
– подходящ режим на хранене и 
почивка, билкови чайове, медика-
менти. Трябва да се избягва физи-
ческото натоварване и да не се 
бърза със свалянето на темпера-
турата, защото горещината уни-
щожава вирусите. Приемането на 
температуропонижаващи средства 
пречи на имунната система да се 
справи с болестта и само удъл-
жава заболяването. Важно: При 
заразяване с инфлуенца не пийте 
антибиотици! Те не помагат срещу 
вируси и могат допълнително да 
отслабят имунната система. Само 
при установяване на бактериал-
на инфекция лекар може да назна-
чи подходяща антибиотична тера-
пия. При обикновения грип може 
да се окаже ефективно приемане-
то на амантадин или ремантадин в 
първите 24-72 часа. По време на 
целия болестен период ефекти-

Какво трябва да знаете? 
Грипните вируси най-често се раз-
пространяват от човек на човек 
чрез предаване на секрет по въз-
душно-капков път (например чрез 
кихане и кашляне), но също чрез 
непосредствен контакт или чрез 
докосване на заразени повърхнос-
ти. Вирусоносителите са контактни 
и могат да пренасят грипния вирус 
от един ден след прихващане на 
заразата до 7 дни, след като са се 
появили симптомите.
При съмнение за инфлуенца болни-
ят трябва да вземе предохрантелни 
мерки за предпазване околните от 
заразяване и по най-бързия начин 
да потърси компетентна лекарска 
помощ, за да бъдат елиминира-
ни или потвърдени съмненията за 
свински грип и да бъде предприето 
навременно лечение. Всеки болен 
трябва да бъде изследван за евен-
туална зараза с новия вирусен щам, 
за да може да се овладее бързо 
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Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

Благодарение на специално  
подбраните билкови екстракти уронат ще ти помогне 
бързо да забравиш за неприятните оплаквания. 
Капсулите уронат предлагат комплексно решение  
на проблема, свързан с непрекъснато повтарящите  
се инфекции на пикочните пътища. 

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

вен остава оселтамивирът. Според 
досегашните изследвания изоли-
раните щамове на птичия и свин-
ския грип са резистентни на двата 
достъпни антивирусни медика-
мента – амантадин и ремантадин. 
Ефективността на блокиращия 
невраминидазата оселтамивир все 
още не е поставяна под съмне-
ние. При остро заболяване се пре-
поръчва 5-дневен курс на лече-
ние по 2 табл. от 75 мг. Терапията 
обаче трябва да започне най-късно 
1 ден след появата на болестни-
те симптоми. Специалистите твър-
дят също така, че вирусите  се 
поддават на лечение с лекрствата 
Тамифлу и Реленца, но лечение-
то и дозата трябва да бъдат назна-
чени от компетентно медицинско 
лице и ефективността им е гаран-
тирана само в началната фаза на 
заболяването.

Как да се предпазим  
от заразяване

Вирусите се предават най-вече по 
въздушно-капков път при говоре-
не, хрема, кихане и кашляне, както 
и чрез досег със заразени повър- 
хности, например при ръкостис-
кане. Това налага вземането на 
предохранителни и ограничителни 
мерки при риск от заразяване:
l  Избягвайте близки контакти с 

хора, които е възможно да са 
болни, и по възможност намале-
те времето, прекарвано на много-
людни места.

l  Покривайте с маска или кърпа 
устата и носа си, ако се намирате 
в затворена среда с хора, които 
кихат или кашлят.

l  Мийте редовно ръцете си със 
сапун или ги почиствйте с мокри 
кърпички с алкохолно съдържание 

тие тялото ни успява да се справи. 
Например с грипния вирус, макар 
да е представен от над 200 вирус-
ни разновидности (щамове). Това  
обяснява защо можете да продъл-
жавате да боледувате от простуд-
ни заболявания, дори да ви е била 
направена грипна ваксина.
Грипът се предизвиква от инфлу-
енца-вируси тип А и В. Поради 
факта, че те постоянно се видоиз-
менят, всяка година се разработват 
нови ваксини, включващи щамове-
те от предишни години, но не и тези, 
които се появяват през настояща-
та. При все това поставянето на вак-
сина би било разумно за възрастни 
хора, хора с отслабен имунитет или 
с рискови професии, тъй като вакси-
ната намалява вероятността от забо-
ляване със около 70%. Действието й 
започва 14 дни след ваксинирането и 
се задържа няколко месеца.

(особено, ако докосвате потенци-
ално замърсени повърхности или 
сте на обществени места).

l  След използване изхвърляйте 
кърпите, които използвате като 
маска, за почистване на секрети 
или дезинфекция.

l  Избягвайте да докосвате очите, 
носа и устата си – заразата се осъ-
ществява особено лесно, ако виру-
сите попаднат в лигавична среда.

l  Подсигурете постоянен приток на 
чист въздух и влажност на поме-
щенията, които обитавате.

Основната сила, която може да 
противодейства на атаките на виру-
сите е имунната система. Ето защо 
е разумно да се грижите за стиму-
лиране на оптималната й ефек-
тивност, както и да предпремете 
необходимите мерки в случай на 
отслабването или претоварването 
й при преумара, стрес, заболява-
не. Към методите за поддържане 
и общо подсилване на организма и 
имунната система спадат: 
l  съобразен начин на живот (реду-

циране на стреса, много движе-
ние, достатъчно сън);

l  подходящо хранене (отказване 
от алкохол и цигари, свеждане 
до минимум приема на животин-
ски и увеличване на растителни-
те мазнини, риба вместо месо, 
мед вместо захар, много течнос-
ти, пълнозърнести храни, ядки, 
плодове и зеленчуци);

l  поддържане на чревата в изряд-
на форма (играят важна роля в 
имунната защита) посредством 
приемането на много фибри, 
натурално кисело мляко и други;

l  поемането на достатъчно мулти-
витамини и антиоксиданти (вита-
мин A, C, E, цинк, селен, гинкго 
билоба, рутин, резвиратрол);

l  подсилване на имунната защита с 
билкови имуностимулиращи пре-
парати (умкалор, капки от ехина-
цея, препарати с прополис) или 
хомеопатични комплекси.

Специфични методи  
за борба с вирусите

Особено опасни са вирусите, които 
изваждат от строя и правят небое-
способна самата имунна система и 
по този начин лишават организма от 
защитните й функции като вирусите 
на СПИН. С много други за щас-

Още с изолирането на новия щам 
фармацевтичните компании започ-
наха светкавична подготовка за 
създаването на специфична вакси-
на срещу свински грип. Независимо 
че месец септември беше най-
често споменаван за появата й, 
датата на излизането на пазара 
беше отложена. Много от големи-
те фармацевтични концерни раз-
полагат с готови ваксини, но нито 
една от тях не е все още одобре-
на. Най-рано в средата на октомри 
се очаква започването на повсе-
местни акции за ваксиниране. От 
здравното министерство съобщиха, 
че България ще участва в общата 
европейска процедура за достав-
ка на ваксина срещу свински грип. 
Имунизациите ще се осъществяват 
от структурите на здравното минис-
терство, общопрактикуващите 
лекари и специализираните здрав-
ни служби на МО и МВР. Цената на 
ваксината все още не е уточнена. 
Според СЗО тя ще варира от 2,5 до 
20 долара в зависимост от дохода 
на населението в страната. За рис-
ковите групи като здравни работ-
ници, деца и хора над 65 години с 
хронични заболявания обаче тя ще 
бъде безплатна.
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и благонадеждни източници за ползата на 
даден тип лечение, идва до заключение-
то, че при болки в гърба „няма докумен-
тирани доказателства за това, че мани-
пулациите на гръбначния стълб имат по-
добър ефект от конвенционалната тера-
пия”. А като се знае каква малка ефектив-
ност има тя при проблеми с гърба, подоб-
на присъда не звучи много обнадежда-
ващо. При болките във врата положени-
ето не е по-добро. Един обзорен труд на 
Cochrane Collaboration, който обединява 
научните изследвания от последните годи-
ни и клиничния опит на водещи практикува-
щи лекари, отсъжда, че „събраните данни 
не свидетелстват за ефективност на мани-
пулациите или за мобилизация.” Същото 
се отнася и до главоболието: изложените 
данни се определят като „инсуфициентни”, 
т.е. недостатъчни.
За да може да бъде оценена дадена тера-
певтична форма, в калкулацията винаги се 
включват рисковете, които тя може да доне-
се за здравето на пациента. И в това отно-
шение, за съжаление, манипулациите на 
гръбначния стълб не изглеждат много роза-
во. При почти половината (!) от всички паци-
енти се наблюдават средни до тежки стра-
нични ефекти. Най-често те се изразяват в 
болки в лекувания сегмент, които отшумя-
ват в рамките на 24 часа. Мануалните тера-
певти смятат, че тези симптоми са необхо-
дима стъпка по пътя към оздравяването. 
Следователно пациентът трябва да е под-
готвен за тях и да ги възприема като нещо 
нормално. По този начин обаче могат да 
не бъдат забелязани истинските услож-
нения. Документирани са над 600 случаи, 
отнасящи се предимно до наранявания на 
вертебралната артерия, които са настъпи-
ли след манипулации на горната част на 
гръбначния стълб. Последицата в този слу-
чай е мозъчен инсулт, който може да дове-
де до временна парализа, инвалидност или 
смърт. До ден днешен не е известно, колко 
често се случват подобни инциденти. 
Ако се сложат на кантара доказаните 
ползи и възможните рискове при манипу-
лациите на гръбначния стълб следовател-
но, е трудно да се даде позитивна оценка 
на мануалната терапия. Заключението на 
специалистите от Cochrane Collaboration е 
при болки в гърба, врата или главата да 
се практикуват терапии, които са поне тол-
кова ефективни, но са обременени с по-
малко рискове за пациента. Като алтер-
нативни нефармакологични методи биха 
могли да се използват например класи-
ческият масаж или физиотерапевтичните 
лечебни упражнения.

Мануалната терапия произхожда от 
т.нар. ставни намествания, практикуването 
на които е толкова старо, колкото и самата 
медицина. Оценяването на подобни практи-
ки не е лесно, тъй като става въпрос не за 
една, а за десетки техники. Общото между 
всички тях е, че терапевтът обработва ста-
вите, най-вече прешлените на гръбначния 
стълб и прилежащите им ставни структу-
ри, с ръце. Най-често това са манипулации 
на гръбначен стълб от плътно прилепнали 
до излезли извън естествените си грани-
ци прешлени или мобилизации с по-малко 
обременяване. Мануалната терапия произ-
лиза от основаната от Андрю Стил в края 
на 19 век остеoпатия и развитата от Даниел 
Палмър хиропрактика в Северна Америка, 
откъдето се разпространява из цял свят.
Стил и Палмър лекуват ставните блока-
жи на гръбначния стълб като причина за 
много оплаквания – те са убедени, че пове-
чето заболявания могат да бъдат изле-
кувани посредством мануална терапия. 
Съвременните терапевти (лекари, физи-
отерапевти, хиротерапевти или остеопа-
ти), които практикуват този тип лечение, 
имат по-скромни амбиции, ограничавайки 
се само до оплакванията, свързани с двига-
телния апарат. Болки в гърба, врата и гла-
вата са най-честите им индикации. 
Ефективността на мануалната терапия 
рядко се поставя под въпрос. Което е изне-
надващо, като се има предвид колко неу-
бедителни са данните, с които разполагат 
специалистите. Мета-анализът на Cochrane 
Collaboration, един от най-авторитетните 

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ:

СПОРЕН ЕФЕКТ 
И РИСКОВЕ

С мануалната терапия се лекуват някои заболявания, като ставите 
се обработват с ръце: една система със спорно действие и известни 
рискове, особено ако не се практикува от добре обучен специалист.
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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.

С ратания, мира, зелен чай, 
жълт кантарион, салвия и 
мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

Медицинска паста 
за всекидневна 

употреба с екстракти 
от 6 билки

Могат ли веществата за попълване на зъби-
те да предизвикат главоболие, виене на 
свят и умора? За да бъде изяснен отдавна 
дискутираният въпрос, Немският учредите-
лен съюз за наука и развитие в Есен възла-
га през 1996 година на Изследователския 
център по природолечение към техничес-
кия университет в Мюнхен дългосрочно 
изследване. В продължение на 12 години 
се проучват медицински, а също и допъл-
нителни свидетелства за това дали амал-
гамата заплашва човешкото здраве. За 
целта са интервюирани над 5000 паци-
енти. Заключението е следното: „Ако не 
се наблюдават оплаквания, няма никак-
ви основания за това, амалгамата да бъде 
спешно отстранявана”, - казва биологът 
и психолог, д-р Волфганг Вайденхамер от 
Изследователския център по природоле-
чение.

Отпускането също помага
Но какво да се прави, ако все пак има оплак-
вания? Дори и тогава не е необходимо да 
се премахват пълнежите – е изненадващо-
то заключение на учените. Участниците в 
изследването с оплаквания, дължащи се на 
субективна чувствителност към амалгамата, 
наистина страдали от по-малко симптоми 
след отстраняване на амалгамовите плом-
би. Упражненията за отпускане, физически-
те тренировки и преустройството на хра-
ненето обаче довели до същия позитивен 
ефект. Макар живачните стойности – имен-
но на наличието на тежкия метал се припис-
ват оплакванията (вж. карето) – в организма 

ОПРАВДАТЕЛНА 
ПРИСЪДА  
ЗА АМАЛГАМАТА?
Въпросът от години  
нажежава духовете. 
Светлина в тъмното хвърля  
дългогодишно изследване,  
в което участие вземат  
природолечители.

да не са се променили. Детоксикиращата 
терапия и допълнителният прием на вита-
мини и минерали при това не  донесли 
никаква полза на засегнатите. Дали тогава 
всичко не е въпрос на субективно възпри-
ятие? Най-малкото играе съществена роля, 
смятат специалистите: някои пациенти уста-
новявали още на втория ден след премахва-
не на амалгамата намаляване на оплаква-
нията, при положение че няколко дни след 
отстраняване на пълнежа с бормашина-
та, живачното обременяване на организма 
се увеличава. 

Вредите са неустановими  
с тестове
Дали амалгамата може да предизвика 
здравословни проблеми не може да бъде 
еднозначно установено. Знае се, че нито 
една диагностична техника - например 
измерваното на електрическото съпротив- 
ление на кожата – между пациентите, 
които се чувстват здрави, не може да 
бъде отличена от субектививните „амал-
гамни” оплаквания. При това токсиколози-
те от изследователския център Хелмхолц 
в Нойхерберг свидетелстват, че живачното 
съдържание в организма на участниците 
в изследването е много под границата на 
критичните стойности. 
Д-р Вайденхамер съветва обаче регуляр-
но да се проверява, дали наличните амал-
гамови пломби не са повредени. „И когато 
се поставят нови амалгамови пълнежи, е 
добре да се внимава да не бъде наранена 
запечатващата им повърхност.”

Сполучливият пълнеж
Амалгамите представляват сплави от живак и 
други метали. Тяхно предимство е ниската цена и 
трайната устойчивост. Известно е, че малки коли-
чества от отровния живак може да се излъчва от 
пломбите. Дъвченето на дъвка, горещото и сладко-
то засилват отделянето на живака, както и близост-
та на златни коронки. Като предохранителна мярка 
досега се препоръчваше да не се поставят амал-
гамови пломби на бременни жени и бъбречнобол-
ни хора, а при децата добре да се преценява какъв 
тип пълнеж да се използва. От друга страна е уста-
новено, че амалгамата е материал за зъбен пъл-
неж с най-нисък алергичен потенциал. От истин-
ска амалгамова алергия според експертите стра-
дат по-малко от 0,01% от населението.
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КРАСОТАТА Е 
И ВЪПРОС НА ЗНАНИЕ (част 2)

Край на грешките при ежедневната грижа за кожата, 
ноктите или косата. Край на безкрайните опити със 
скъпа козметика и празните обещания. Ако разпо-
лагате с ноу-хау можете сами да откриете от какво 
кожата и косата ви се влияят добре. Единдствено 
ако станете експерт по красота, ще успеете да раз-
биете козметичния код и да се ориентирате в море-
то от предложения, обещания и провали.

ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА:
Нe бива да чешете!
Сърби, зачервява се и реагира на 
всякакви дразнители: чувствител-
ната кожа е всичко друго, но не и 
лесна за поддържане, защото въз-
приема дори най-малките проме-

ни като заплаха. Вятърът, слънце-
то, дори мазането с крем понякога 
й идват в повече. И в много от слу-
чаите това е точно така. Около 60% 
от европейките определят кожата 
си като чувствителна, докато гене-
тично обременени са едва 20%. 
Останалите 40% са я провокирали 
по погрешка.
ДИАГНОСТИЧЕН ТЕСТ Ако кожа-
та ви внезапно реагира с обрив на 
козметичен продукт, който ползва-
те от години, показва сигурен знак 
за алергия. За разлика от непоно-
симостта, която най-често се проя-
вява скоро след първата употреба 
на даден продукт, тъй като кожата е 
чувствителна към някои съставки в 

него, съществува и алергия, която 
се дължи на натрупване на опреде-
лени вещества, с които човек често 
пъти е в контакт.
ЗАЩИТНО ПОСЛАНИЕ Най-добра-
та превенция срещу провокиран от 
погрешна грижа стрес на кожата е 
използването на козметика без кон-
серванти и оцветители. От много 
хора те се считат за плюс, тъй като 
правят продукта по-устойчив и по-
атрактивен. За кожата обаче най-
често са минус – и двете съставки 
оглавяват списъка с възможни драз-
нители и провокатори на алергични 
реакции. По-добре е сами да пар-
фюмирате крема си с капка етерич-
но масло, ако то ви понася добре.

ОПРАВДАТЕЛНА 
ПРИСЪДА  
ЗА АМАЛГАМАТА?

При закупуване на 5 опаковки Nacktkerzen
по избор, получавате 1 опаковка
Nacktkerzen балсам за ръце ПОДАРЪК!
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ДРАЗНЕЩО ПОЧИСТВАНЕ Почти 
20% от всички автопричинени кожни 
дразнения се дължат на агресив-
но почистване. За повечето типо-
ве кожа е достатъчно измиването 
сутрин единствено с хладка вода, а 
вечер свалянето на грима с тоалет-
но мляко. Освен това е добре да се 
ползват води за лице без съдържа-
ние на алкохол, за да може пред-
пазващия хидролипиден филм по 
повърхността на кожата да оста-
не интактен.
АНТИ-ЕЙДЖИНГ ГРИЖА  
Чувствителната кожа прилича 
на коприна – тя е изключител-
но тънка, лесно се мачка и прави 
гънки. Да се открие подходящи-
ят продукт против бръчки е балан-
сиращ акт, тъй като той трябва да 
е в достатъчно количество, за да 
изглади кожата, но също така и 
достатъчно нежен, за да не я раз-
дразни. Най-честите дразнители 
в анти-ейджинг продуктите, които 
зачервяват кожата след употреба 
са плодовите киселини и рети-
нолът. И двете активни състав-
ки действат като пийлинг, отстра-
нявайки отлющените повърхност-
ни клетки. Това само по себе си 
изтънява дори нормалния епите-
лен слой и кожата често пъти реа-
гира чувствително. Много по-добра 
поносимост имат: коензим Q10, 
зеленият чай, тигровата трева.

цилова киселина, които подобно на 
пийлинг раздробяват и изронват 
здраво залепналите епителни клет-
ки. Бихте могли също преди миене 
на косата да разтворите 1 таблетка 
ацетисалицилова киселина в чаша 
топла вода и да разнесете по кожа-
та на главата.
МАЗНИЯТ ПЪРХОТ, който проти-
ча със сърбеж, е индикация за 
квасната гъбичка Malassezia. Той 
обитава почти всеки здрав човеш-
ки скалп, но при силно производ-
ство на мазнини може да излезе 
извън контрол. Епителните клетки 
се слепват от мазнините, по този 
начин предлагат на гъбичката голе-
ми количества храна, тя започва да 
се размножава и да дразни кожата 
на главата. Често пъти помага дори 

ПЪРХОТЪТ: 
Край на снежинките по дрехите 
Дори да ползвате шампоан про-
тив пъхот, проклятието продължа-
ва да тегне над вас. След измива-
не на косата пърхотът, не само не 
намалява, а се сипе дори още по-
обилно и от преди. Единственото 
решение е да разберете какъв тип 
пърхот имате: съществуват три 
типа и всеки един от тях изисква 
различно лечение. За да разбере-
те коя е подходящата за вас тера-
пия, трябва добре да се ориенти-

рате в спецификата на 
проблема си.
РЕДКИЯТ ПЪРХОТ, който 
се сипе на фини снежин-
ки по раменете ви, е знак 
за суха кожа на глава-
та, от която се отлющват 
мъртви епителни клетки. 
Често пъти причината за 
това е честото миене на 
косата с агресивен шам-
поан или твърде топла 
вода. Подходящ за слу-
чая би бил мек, обогатен 
с мазнини шампоан за 
суха коса и подобен бал-
сам. Един път на седми-
ца преди къпане е добре 
скалпът да се масажира 
със зехтин, да се остави 
да действа 5-10 минути и 

после косата да се измие с козме-
тичния препрат.
ЕДРИТЕ ЛЮСПИ, които стоят като 
здрава каска на главата, се дъл-
жат на локален пърхотен лишей. 
Благодарение на наследствено 
предразположение кожата на гла-
вата произвежда толкова бързо 
нови кожни клетки, че слепваща-
та субстанция между тях не успява 
напълно да се разгради. Един шам-
поан против гъбички или сух пърхут 
не би могъл да помогне в случая. 
По-подходящ би бил препарат с 
екстракт от върбова кора или сали-

Нахткерцен Душолио

Съдържа ценни поддържащи масла, които 
интензивно обогатяват кожата с влага  

и липиди, като я предпазват  
от изсушаване. Чисто  

масло от Нахткерце (5%)  
подпомага регенерацията  

на кожата. 

Нахткерцен Шампоан

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

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

Влез в свойта кожа.
Излез навън
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се дължат на различ-
ни причини и следва да 
бъдат третирани по съо-
бразен начин. Който се 
опитва да изглади една 
зряла кожа с лека анти-
ейджинг флуидна форму-
ла на водна основа, ще 
види точно толкова слаб 
резултат, колкото и една 
млада жена със сухи 
бръчки, която се опитва 
да освежи кожата си с 
мазен фитохормонален 
продукт – по този начин 
по-скоро ще си докара и 
пъпки. Доброто познава-
не на вашия тип кожа е 

първата крачка към избора на пра-
вилен козметичен продукт.
МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ се при-
чиняват от оживено мимифициране 
и се проявяват например като „гнев-
ни бръчки” между веждите и около 
устата или като „щастливи бръчки” 
– т.нар. пачи крак, който се образу-
ва около очите при смях. Поради 
факта че колагеновите влакна в 
тези зони биват натоварвани по-
силно, те работят по-бавно и функ-
ционират по-лошо. Във вашия 
анти-ейджинг крем следоветелно 
трябва да се съдържат отпуска-
щи кожата активни съставки – 
например „Acetyl-Hexapeptid-3” или 
“Manganese Aspartate”.

използването на обикновен шампо-
ан за мазна коса, тъй като редуци-
рането на мазнините намалява хра-
ната на гъбичката. Един препарат 
за измиване на косата против сух 
пърхот напротив – буквално „ще 
налее масло в огъня” и ще влоши 
положението. Подходяща тера-
пия биха били също шампоаните, 
съдържащи специални антигъбич-
ни активни съставки. Най-често те 
са Octopirox или Zink-Pirithion. 

Вашият тип е под въпрос:
Кремове срещу БРЪЧКИ
Бръчките са си бръчки? Само така 
си мислите! Подобно на пърхота и 
тук се различават три типа, които 

СУХИТЕ БРЪЧКИ 
Фините линии, дължащи 
се на недостиг на влага, 
имат истинско предим-
ство: тъй като те са раз-
положени в повърхност-
ния слой на кожата, а не 
в съединителната тъкан, 
можете много лесно да 
възвърнете тонуса на 
кожата си с хидратиращ 
крем, който представ-
лява не друго, а воден 
резервоар. Дали кожата 
ви е от този тип, можте 
да установите лесно 
със следния прост тест: 
поставете показалеца си 
хоризонтално на буза-
та и леко бутнете наго-
ре. Образуват ли се при това 
отчетливи напречни бразди? Ако 
е така, насочете се към анти-
ейджинг кремове, чиято консис-
тенция е по-водна от обичайни-
те кремообразни продукти – те 
имат оптимално действие срещу 
бръчките, породени от суха кожа. 
Понятия като „Aqua”, индикиращи 
повишено водно съдържание или 
“Aloe Barbadensis” за наличието 
на алое вера трябва да се съдър-
жат в първата третина на изброе-
ните съставки.
ХОРМОНАЛНО ОБУСЛОВЕНИТЕ 
БРЪЧКИ се образуват в кли-

мактериума поради намаляване 
нивото на естрогена. Тест със 
теглене на кожата може да внесе 
яснота по въпроса: ако кожата 
между пръстите ви може да бъде 
повдигната леко нагоре, дължите 
бръчките си на отслабнала съе-
динителна тъкан. Именно в тази 
посока трябва да бъде насоче-
на и вашата анти-ейджинг тера-
пия. Подходящи са продуктите, 
обогатени с активни вещества, 
които подсилват колагеновите 
влакна, и с фитохормони, които 
попълват естрогеновия дефицит 
(например пептиди или соя).




