СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА
тираж 60 000 екз.

януари, февруари ‘2011
брой 65

атен
безпл яр
л
екземп

Този екземпля
р

Имунната система
– щит срещу вирусни инфекции
Натиск, който спасява живот
Как да се предпазим от мускулни крампи
Възстановяване след инсулт
Сушените плодове – вкусни и здравословни
Ефектът на гладкото бръснене

получихте във
Вашата

(място за пе
чат на аптека
та)

аптека:

ИМУННАТА

- ЩИТ СРЕЩУ

От простудата няма спасение – не помагат нито лекерства,
нито ваксини. Единствената сила, която може да й противодейства, е имунната защита. Ако искаме да се предпазим от вирусни
инфекции, трябва да хвърлим
усилия именно в тази посока:
да заздравим организма си и
да стимулираме дейността на
имунната система.

Драскане в гърлото, хрема, дразнеща кашлица? За пореден път сте
станали жертва на познат болестотворен причинител. „Организмът
не изгражда постоянен имунитет
към простудните вируси” – казва
проф. Матиас Щол от Клиниката
по имунология и ревматология към
Висшето медицинко училище в
Хановър. „Човек може непрекъснато да се заразява с едни и същи
болестотворни причинители.” Към
това се добавя тяхното многообразие: „Познати са над 200 различни
вируси, които могат да предизвикат
простудно заболяване” – обяснява
проф. Щол. „Затова е безсмислено
простудата да се лекува с медикаменти или да се опитваме да я предотвратим с ваксина.”
Възрастните боледуват средно два
до пет пъти на година, децата почесто. И са принудени да минат
през пълния цикъл на болестта.
„Медикаментите не са в състояние да скъсят болестния период”
– казва аптекарят от Гьотинген,
Кристиан Мюлер. „Но те могат да
успокоят неприятните симптоми
като болки в гърлото, запушен нос
или кашлица, както и да предотвратят усложненията.” Професор
Роланд Ласциг, директор на университетската УНГ-клиника във
Фрайбург и президент на Немското
УНГ-дружество, твърди, че „без
адекватно лечение болният е
застрашен например от бактериална инфекция на синусите или на
средното ухо.” Колкото и неприятно да е едно простудно заболява-
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не, то има своите добри страни:
„Постоянният контакт с безобидни
ринитни вируси тренира имунната система и я подготвя за сблъсъка с опасните болестотворни причинители.” – обяснява имунологът Щол. „Освен това предотвратява възникването на тежка симптоматика, предизвикана от банални
инфекции.” Друг позитивен страничен ефект е по-ниската алергенна
реактивност: ако имунната система е влизала в контакт с микроорганизми от всякакъв вид, е по-малко вероятно тя да реагира свръхчувствително при контакт с животински косми или цветни полени. Според изследванията децата, израснали в бедна на микроби среда, са с повишен алергичен
риск в по-късни години.

Балансът
на имунната система
В битката с болестотворните причинители имунната система се стреми към определен баланс, свързан с реактивност, която е оптимална, т.е. нито прекалено силна,
нито твърде слаба. Ако имунната
защита е слаба, тя е неефективна
спрямо болестотворните причинители, болестният период е по-дълъг, организмът отслабва и опасността от усложнения се увеличава. „Хората с прекалено голяма
имунна реактивност от друга страна страдат от много по-тежки симптоми дори при обикновена простуда – например силно подута носна

СИСТЕМА

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
лигавица, възпаление на синусите, постоянен кашличен рефлекс” –
казва проф. Щол. „Тяхната имунна
система работи по-скоро като брадва, отколкото като фино настроен
механизъм.” Една добре функционираща имунна защита се справя с инфекциите бързо, ефикасно
и без забележими болестни симптоми. „Засегнатите често пъти дори
не забелязват, че в организма им
протича възпалителен процес.” –
казва проф. Щол.

Простудна инфекция
или вирусен грип?
Симптомите при простудно заболяване са различни от тези при вирусен грип. Графиката по-долу показва в какъв процент познатите симптоми се срещат при заболелите:

Предпазва
ли грипната ваксина?
Сезонното ваксиниране срещу
грип действа преди всичко срещу
познати вече вирусни щамове,
които провокират обичайни грипни варианти. То не предлага
защита срещу появилите се нови
щамове и по-редки варианти на
болестта, но като цяло намалява
рисковете от заболяване.
Препоръчва се преди всичко за
хора над 60-годишна възраст, за
хронично болните, както и за хората с отслабен имунитет (например
подложени на постоянен стрес,
прекарали продължително заболяване) или изложените на професионален риск. Поради постоянната изменчивост на грипните

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

Болестни симптоми, изразени в %
			
Хрема

Простуда

Болки в гърлото		
Кашлица

Грип

80-100		

20-30
50

		

50-60
40

Главоболие

90
25

85

Болестно усещане за отпадналост 20-25
Втрисане 		

10

Болки в мускулите

10

Температура над 39оС		

0-1

Mucoplant Hustensaft
Сироп за кашлица

80
90
60-75
95

Ако става въпрос за истински грип
(инфлуенца), дори перфектно
функционираща имунна система не
е в състояние да ви предпази от
тежките симптоми. „Оплакванията
започват внезапно със силно изразено усещане за отпадналост, висока температура, болки в главата и
мускулите” – обяснява мюнхенският специалист по обща медицина и
експерт по ваксините, д-р Николаус
Фрювайн. „Хремата се среща поскоро рядко при грип, за сметка
на това често се наблюдава силна
кашлица.”

 Растително лекарствено средство с екстракт от теснолист жиловлек
 При кашлица, секрет в бронхите и бронхиален катар
 Има 4-посочно действие: противовъзпалително,
имуностимулиращо, антивирусно и антибактериално
Активните растителни съставки
ограничават разпространението
на вирусите и бактериите,
облекчават дразненето и помагат
за по-лесно откашляне на секретите
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Как да облекчите симптомите

Класическата простуда започва с болки в гърлото и хрема” – обяснява аптекарят от Гьотинген, Кристиан Мюлер. „След това тя преминава първоначално в суха, а по-късно в задълбочаваща се влажна кашлица.”
n Болки в гърлото
Успокойте болките в гърлото с болкоуспокояващи таблети за смучене.
Пастилите с исландски лишей образуват предпазен филм върху лигавицата. Включените в състава им салвия (градински чай) или лайка
имат дезинфекциращо и протововъзпалително действие, ехинацеята и ракитата повишават имунитета на лигавицата, а медът и липата
стимулират регенеративните й способности. Унищожаващите вирусите чайове и разтвори за гаргара намаляват количеството на болестотворните причинители. „Освен класическият чай от лайка за гаргара се
препоръчва също така ефективният чай от салвия” – казва Мюлер.
n Хрема
„Отбъбващите средства облекчават дишането, съдържащите
морска сол спрейове и разтвори за промивка на носа овлажняват
сухата и възпалена лигавица” – съветва Мюлер. Баните, балсамите и инхалациите с етерични масла (от евкалипт, мента, борови иглички) втечняват секретите и дезинфекцират. Капсулите с
етерични масла (от анасон и мащерка) освобождават бронхите
и синусите от обилни секрети и подпомагат регерацията на лигавицата.
n Кашлица
Блокиращи кашлицата препарати трябва да се използват само
вечер при много суха и дразнеща кашлица. Откашлящите средства улесняват изхвърлянето на секретите. Освен химическите
медикаменти ефективно действие имат билковите препарати с
екстракти от теснолист жиловлек, бръшлян, корени от бяла ружа,
мащерка и др.
n Болки и висока температура
Ацетилсалициловата киселина, парацетамолът и ибупрофенът
облекчават оплакванията. С тях обаче не бива да се прекалява и
е добре те да не се прилагат при температура под 38оС, тъй като
спъват дейността на имунната система, която посредством високата температура унищожава вирусите.

вируси, се налага ваксината да
бъде осъвременявана всяка година. Най-ефективно е поставянето
й да бъде направено през есента.
10 до 14 дни след ваксинирането
организмът изгражда необходимите антитела.
Често пъти след грипната следва бактериална инфекция, която
може да доведе до сериозни
усложнения като бронхит, бронхопневмония, бъбречна инфекция, дори ставни и сърдечни
оплаквания, които са особено

опасни за хора с отслабен имунитет и могат да се окажат животозастрашаващи за хора от третата възраст. В някои случаи ваксината се препоръчва също за бременни жени и деца.

Има ли лечение?
При вирусен грип са показани
медикаментите, които спират
разпространението на болестотворните причинители. Също за
овладяването на някои от потежките симптоми като температура над 39оС или тежка кашлица. Срещу вторична бактериална
инфекция помагат антибиотици,
които често пъти биват приемани ненужно или преждеверемен-

Търсете новите пастили Анги Септ на
Д-р Тайс в аптеките!
 Бързо действие  Добра поносимост  Приятен вкус

За повече информация: НАТУРПРОДУКТ ООД
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но като презастраховка. Срещу
вирусите обаче те нямат никакво
действие, а обременяват организма и отслабват имунитета в
момент, в който основната му
задача е да се справи с вирусното нашествие.
В този случай най-разумно е да
се избягва всичко, което би могло
да отслаби защитните сили на
организма. „Много хора се докарват дотам, че да бъдат чувствителни към най-банални инфекции” – казва имунологът Щол.
„Тютюнопушенето и сухият въздух
в претоплените помещения например увреждат лигавиците на носната и устната кухини. Изсъхвайки,
те снижават имунитета си и стават
податливи към атаките на болестотворни причинители.”

вания показват, че това е пряко
свързано с разпространението
на вирусни инфекции през есенно-зимния сезон. Според едно
американско изследване хората
с липса на витамин D3 боледуват по-тежко и три пъти по-често от инфекции на дихателните
пътища. „В тъмните месеци на
годината е разумно да се приема препарат с витамин D” – е на
мнение проф. Щол.
Имунулогът съветва също в периода на простудните заболявания
човек да се движи сред хора, а не
да се изолира в стерилна среда.
„Лична хигиена при всички положения трябва да се спазва” – подчертава той. „Вирусите се пренасят преди всичко чрез ръцете.
Затова те трябва често да се мият
и по възможност да се изтриват в
кърпи за еднократна употреба.”
Неговият съвет към всички, които
вече са болни е: „Кихайте и кашляйте не в дланта си, а по-скоро в
ръкава или най-добре в хартиена
носна кърпа.”

Който е физически
активен, по-рядко
страда от простуда

За предпазване от инфекции
Матиас Щол съветва през зимата
също да се излиза често навън,
както и редовно да се проветряват
затворените помещения. „За да
се поддържат лигавиците влажни,
трябва да се пият много течности”
– подчертава той. „Пастилите за
смучене допълнително стимулират производството на слюнка.” А
аптекарят Кристиан Мюлер добавя: „Богатото на витамини хранене, достатъчното количество сън,
контрастните душове и посещенията на сауна също подсилват
имунната система.” При започване сезона на простудите специалистите препоръчват превантивен курс на лечение с растителни имуностимулатори и мултивитаминни препарати.

Това показва публикувано в
British Journal of Sports Medicine
изследване. Взелите в него
участие 1002 възрастни упражнявали спортна дейност с различна честота. Тези от тях, които
се движели 5 пъти или по-често
седмично минимум по 20 минути, така че да ускорят дишането
си и се изпотят, след 12 седмици
показали по-добър здравословен статус. Те страдали 2 пъти
по-малко от простудни заболявания в сравнение с участниците, които спортували само 1 път
седмично. При тях били отчетени средно 4,9 дни с кашлица
и хрема, докато при по-малко
активните същите били 8,6 дни.
При това наблюдаваните симптоми били по-слабо изразени
при по-добре тренираните.

Инфекции поради липса
на витамин D?
Важен фактор при укрепването
на имунната система е достатъчното обезпечаване с витамините С, Е и провитамин А. „През
зимата в човешкия организъм
се наблюдава също така липса
на витамин D, който се образува в кожата под въздей-ствието на слънчевата светлина.” –
казва Щол. Най-новите проуч-
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След три дни на лекар!

Навременното адекватно лечение може да предотврати усложненията. Ето какво е мнението на специалистите:

Какви усложнения могат да настъпят при простуда?
Простудните заболявания се предизвикват по правило от вируси, но увредената лигавица може да стане лесна жертва и на бактерии, затова по–
следвалите вторични бактериални инфекции не са рядкост. Най-често срещаното усложнение е синузитът - бактериално възпаление на околоносните кухини. Без адекватно лечение заболяването може да стане хронично и да наложи евентуална хирургична намеса. Преди всичко при децата
са често срещани острите болезнени възпаления на средното ухо, които могат да доведат до увреждане на слуха. Ангините, бронхитите, бронхопневмониите, ставните и бъбречни възпаления са преди всичко постгрипни усложнения, но те не са
изключени също при обикновена простуда, особено ако е прекарана на крак или от човек с намалена имунна защита.

Как могат да бъдат избегнати тези усложения?
При силна хрема пациентът трябва да използва първите няколко дни 3 до 4 пъти на ден отбъбващи капки за нос, а след това да продължи с прочистване на носната кухина със спрейове или с промивки със солена вода. Тези процедури не само облекчават дишането, но и не позволяват на бактериите да се заселят в задръстената от застояли секрети среда. При по-добро овлажняване на лигавиците освен това опасността от бактериално възпаление на синусите, сливиците, средното ухо или бронхите е значително по-малка.

Кога трябва да се отиде на лекар?
Ако след три дни не се забелязва видимо подобрение, пациентът трябва да потърси лекарска помощ.
Ако температурата се повиши, вместо да намалява, появят се тежест в главата и силни болки при навеждане, болките в гърлото се засилят и има гнойни налепи по сливиците или пък се наблюдават силни
болки в ушите, консултацията с УНГ-специалист е задължителна. Също при задълбочаваща се кашлица, обилно потене, чувство за изтощение, болки в кръста или ставите, трябва да се обърнете към специалист, който да установи естеството на инфекцията и при нужда да назначи антибиотично лечение.

Кога е показан приемът на антибиотици?
При установяване наличието на вторична бактериална инфекция, лекарят назначава антибиотична терапия. Важно е тя да бъде правилно дозирана и стриктно изпълнена от пациента.
Преждевременното прекъсване на лечението, поради факта например, че болният се е почувствал
по-добре след 2-3 дни, може да доведе до по-сериозни усложнения като бактериален менингит или
възпаление на сърдечния мускул.
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БЪРЗА ПОМОЩ

НАТИСК, КОЙТО
СПАСЯВА ЖИВОТ
Сърдечният масаж е една от най-важните техники за оказване
на първа помощ при спиране на дишането. Колкото по-бързо
се направи, толкова по-големи са шансовете за пострадалия.
Ето как правилно да се приложи.
Натиск, обдишване, натиск, обдишване, натиск, обдишване... Тази
проста смяна на дейности може да
върне човек към живот при спиране на дишането – едно от първите
неща, които се научават във всеки
курс за оказване на първа медицинска помощ. Различни научни студии обаче поставят под съмнение,
дали тази комбинация от натиск
и обдишване е действително найдобрият начин. Изследователи от
Швеция, САЩ и Австрия стигат до
заключението, че е много по-разумно медицинските лаици да ограничат методите си за оказване на
първа помощ само до масаж на сърдечния мускул.
Достатъчно ли е действително
само да се изтласка кръвта отново към тялото, без да се вземат
мерки за снабдяването й с кислород? „Не, нещата не се получават по този начин” – е на мнение проф. Бернд Бьотигер, директор на Клиниката по анестезиология и оперативна медицина
към Университетската клиника в
Кьолн. „Тъй като две до три минути след спиране на дишането в
кръвта почти не остава кислород.”
Анестезиологът е също президент
на European Resuscitation Concil
(ERC) – интернационална експертна комисия по въпросите на реанимацията и животоспасявянето.
„Само сърдечен масаж посредством натиск, разбира се, е подобре от това, да не се направи нищо.” – казва специалистът.
„ERC прие това становище преди
пет години и го заложи в ръководните си принципи. Но компромисното решение беше взето от
експертната комисия тогава, единствено поради факта, че хората,
които могат правилно да осъществят обдишването уста-в-уста или
уста-в-нос, са много малко. При
това под въздействието на стреса

медицинските лаици лесно правят
грешки, дори да са теоретично подготвени за подобна ситуация.”

Да не се губи
никакво време
Най-вече това критикува проф.
Бьотигер в цитираните студии:
„Техниката на обдишване най-често се обяснява на оказващите първа
помощ по телефона. Това многократно намалява шансовете на изгубилия съзнание, тъй като сърдечният масаж започва по-късно. При това
е под въпрос дали наистина след
краткия инструктаж обдишването ще
бъде направено правилно.” Също
в публикуваните през октомри 2010
година осъвременени ръководни
принципи на ERC се съдържа препоръка за обдишване. „Всеки, който
е бил обучен и се чувства уверен да
го направи, трябва на всяка цена да
включи обдишването към сърдечния масаж при оказване на първа
помощ” – казва проф. Бьотигер.
Още при последното актуализиране
на ръководните принципи през 2005
година ERC променя някои детайли. „Проверявянето на пулса например преди започване на сърдечния
масаж беше изключено от списъка с необходими животоспасяващи
мерки.” – казва д-р Норберт Сметак,
представител на Немското кардиологично дружество (BNK). Също
първоначалното двойно обдишване,
препоръчвано по-рано, беше изключено от ръководните принципи на
ERC. „Когато възрастен човек загуби съзнание, почти винаги е виновно сърцето. Което означава: никакво колебание и загуба на време.
Колкото по-бързо започне сърдечният масаж, толкова по-добре” –
обяснява д-р Сметак.
Ако животоспасяващите мерки
бъдат проведени според препоръките (посочени в карето), кръвният ток възстановява ритъма си, при

което клетките – включително нервните клетки в мозъка – получават
достатъчно кислород за основната обмяна на веществата. Което
означава, че докато се провеждат
животоспасяващите мерки, няма
да настъпят допълнителни увреждания. В идеалния случай първата помощ се оказва едновременно от двама души, които сменят
местата си през няколко минути.

„Прилагането на животоспасяващи
техники е силно натоварваща дейност” – казва д-р Сметак. Много от
оказвашите помощ за първи път
се страхуват също да не наранят
гръдния кош на пострадалия. „Този
страх е разбираем, ”- казва специалистът – „но напълно излишен. В
крайна сметка човек не би профитирал от здравите си ребра, ако животът го напусне.”
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Животоспасяващи мерки:
как да се прилагат правилно
n 1. Контролиране на съзнанието:
Опитайте се да комуникирате с пострадалия, ударете го леко
по бузите. Ако не реагира, но диша нормално, поставете
тялото му в безопасна позиция и бързо потърсете лекарска
помощ. Изгубилият съзнание, който не диша, трябва да бъде
поставен в легнало по гръб положение.
n 2. Алармиране за състоянието:
Обадете се на Бърза Помощ преди да започнете животоспасяващи мерки. Ако наблизо има друг помощник, прехвърлете
на него тази задача, а вие бързо започнете сърдечния масаж.
Не губете излишно време за проверка на пулса и първоначално обдишване.
n 3. Заемане на позиция:
Коленичете до изпадналия в безсъзнание на височината на
гръдния му кош. Поставете едната си длан на средата на гръдния кош. Втората длан поставете върху първата.
n 4. Сърдечен масаж:
Натискайте гръдния кош на пострадалия най-малко 100 пъти
в минута. Лактите трябва да са изпънати – тогава движението идва от гърба и човек се изморява по-малко. Натискайте
силно – в идеалния случай на дълбочина 5 - 6 сантиметра.
n 5. Обдишване – ако умеете и желаете:
В този случай първо натискайте 30 пъти сърцето, после
обдишвайте изгубилия съзнание през носа или през устата.
Правите обдишването правилно, ако гръдният кош на пострадалия видимо се повдига. След два пъти обдишване, продължете сърдечния масаж с нови 30 натискания.
n 6. Редовна смяна на помагащите:
При двама оказващи помощ – единият обдишва, а другият
масажира – те трябва бързо да сменят месатата си на всеки
две минути. Така се предотвратява бързата умора на масажиращия, а пострадалият получава по-ефективна помощ.
n 7. Да не се прекъсва:
Животоспасяващите мерки трябва да продължат до пристигането на екипа от Бърза Помощ или до възстановяване самостоятелното дишане на пострадалия – в никакъв случай не
бива да преустановявате спасителните дейности по-рано. Ако
животоспасяващите мерки се изпълняват правилно, те поддържат основната обмяна на клетките и човекът може да бъде
върнат към живот дори след доста продължително време.

Серия Репарил
– първа помощ при травми
Компанията ROTTAPHARM / MADAUS следва основната научна стратегия традиционни растителни продукти да се разработват до модерни фармацевтични стандарти: проучване до активните молекулярни компоненти с
доказана ефективност и профил на безопасност за развитието на нови оригинални продукти. Във връзка с тази концепция фирмата започва да изучава лечебното растение див кестен (Aesculum
hippocastanum L.), което е известно
от векове с въздействието си при
различни хронични венозни заболявания. Изолирана е активната
съставка на растението – есцин.
На базата на многобройни клинични проучвания върху есцина е
разработена серия Reparil®, която
включва три продукта – стомашно-устойчиви таблети, гел и спрей.

Основните показания на серията Репарил са:
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разширени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално приложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпалително и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетиламиносалицилат.
Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в
тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за
тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефективно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразено болкоуспокояващо действие.
Репарил - гел N притежава и следните предимства:
l прозрачен е, прониква бързо и дълбоко в засегнатите участъци;
l не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен
за употреба;
l охлажда, понася се добре и може да се прилага ВЕДНАГА след травмата.
Репарил стомашно-устойчиви таблети са лекарствен продукт без лекарско
предписание, който притежава отбъбващо, противооточно и противовъзпалително действие. Използват се за лечение на посттравматични и постоперативни отоци. Прилагат
се по две таблети три пъти дневно в острата фаза
(първите няколко дни) и три пъти дневно по една
таблета като поддържащо лечение.
Репарил айс спрей e медицинско изделие на
основата на ментол и камфор. Приложен веднага
след травмата, действа силно охлаждащо локално
върху засегнатия участък и по този начин предотвратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил осигурява първа незабавна помощ при травми. При настъпила травма, при
която няма открити рани, незабавно напръскайте с Репарил айс спрей,
за да осигурите охлаждане и да предотвратите образуването на оток.
След охлаждането на засегнатия участък мажете няколко пъти дневно с
Репарил - гел. При тежки травми с отоци приемайте в допълнение и стомашно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема.
Д-р Галина Бъчваровa
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КАК ДА СЕ СПАСИМ
ОТ МУСКУЛНИ КРАМПИ
Най-често недостигът на минерални вещества предизвиква болезнените контракции.
Понякога обаче те могат да бъдат симптом на сериозно заболяване.
Внезапна пронизваща болка в крака,
мускулите се вдървяват: не само спортистите, изпитващи границите на своята физическа издръжливост, познават
болезнените крампи, които засягат найчесто прасците. Много хора се сблъскват с неприятния феномен, когато
най-малко очакват: посред нощ, докато

крампи все още не позволяват те да
бъдат категоризирани като възрастово оплакване” – казва неврологът от
Зиген, д-р Райнер Линдемут.

Чувствителните силови пакети

Координираната съгласуваност на
мускулите позволява фино управле-

Така работи един мускул

Мускул

сноп
от мускулни
влакна

чени загуби. Тези липси могат лесно
да бъдат компенсирани чрез подходящо хранене, богато на пълнозърнести продукти, ядки, плодове и зеленчуци или чрез богата на магнезий минерална вода.
Това обаче не винаги е достатъчно,
например при някои спортисти – е

Мускулите се състоят от много „миофибри”. Те се образуват
от субстанциите актин и миозин, които позволяват съкращаването и разтягането им.
миозин

мускулно
влакно

миофибра
актин

на мнение проф. Херберт Льолген,
президент на Немското дружество
по спортна медицина и превенция и
отговорник за националния отбор по
маратон: „Който страда от мускулни
крампи, трябва да приема препарати
с магнезий, най-малкото като превен-

се обръщат в леглото или сутрин, когато решат да се протегнат. Случва се
дори, когато са заспали дълбоко.
Засегнатите не се успокояват особено от факта, че с нощните атаки болките най-често отминават. Случват
се разбира се и през деня, но според
експертите най-чести са оплакванията от хора, които редовно се будят
от болезнените схващания. Рискът
от мускулни крампи нараства с възрастта. Някои причини са известни,
въпреки че пълно разбиране за спонтанните мускулни блокажи в медицинската наука няма: „Натрупаните
познания за причините за мускулните

ние чрез нервни импулси. Този процес става възможен посредтвом поддържането на определено ниво от
минерални вещества в организма.
Мускулите се състоят от множество
мускулни влакна (вж. графиката), които
при нервни дразнения се свиват (контрахират). Нервните клетки подобно на
мускулите работят с помощта на йонен
поток: минералните йони протичат по
добре организирани канали в и извън
клетките. По този начин нервните сигнали се предават по-нататък, като предизвикват реакция в мускулите.
Недостигът на минерални вещества е
най-честата причина за хаотичното свиване на мускулите. Особена
роля играе магнезият: той
Отпуснат
действа преди всичко потисВ отпуснато състояние
кащо и задържа нервните
актинът (червен)
импулси. Ако в организма
и миозинът (зелен)
няма достатъчно магнезий,
се застъпват
само чатично.
нервите се „възпламеняват”
Aктин миозин придържаща
без да имат спирачка, превръзка
дизвиквайки болезнени мускулни крампи.

Напрегнат

Разтегнат

При активиране на нервно
дразнение на мускула
миозиновото влакно изтегля
към себе си актиновото
и мускулът се съкращава.
Ако мускулът се разтяга,
актинът и миозинът
отново се отдалечават
един от друг
до отпуснато състояние.

Недостиг поради
много причини
Недостигът на магнезий
може да се дължи на много
причини: при горещина и
спорт минералът се отделя
с потта; бремеността повишава нуждите на организма от магнезий; бъбречната слабост и някои медикаменти предизвикват увели-
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DONA - оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран
лекарствен продукт, съдържащ
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение
на ОСТЕОАРТРИТ

ция.” При това трябва точно да спазва препоръчваните дози или да се
посъветва с лекар за промяната им.
Защото и предозирането на предполагаемо безобидната сол може да
доведе до тежки странични ефекти.
Минералният недостиг обаче не обяснява всяка мускулна крампа - това
показват изследванията на спортисти,
упражняващи спортове за издръжливост, на които се проследява нивото на
магнезий в кръвта за един по-продължителен период от време. Получените
резултати се оказали спорни – връзката между недостига на магнезий
и мускулните спазми не била еднозначна. Изводът на южноамериканския спортен медик, Мартин Швелнус
е, че много други фактори обуславят
силните контракции – той нарича това
състояние причинен от усилие „променен невромускулен контрол”.

Други причини за болките

Механизъм на действие

Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се продуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликаните в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата киселина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзогенното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, стимулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтезата на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в
костната тъкан.

Активна съставка

Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма

Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдържащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500
mg глюкозамин сулфат.

Друго обяснение предлага д-р Райнер
Линдемут, един от основните автори на ръководните принципи при мускулни крампи на Немското дружество
по неврология. При много от неговите, предимно възрастни, страдащи от
крампи пациенти, той диагностицира „полиневропатия” – увреждания от
различно естество на нервните влакна, които също могат да повлияят
управлението на мускулите.
Увреждането на нервите не се обуславя непременно от основно заболяване като диабет или друга обменна болест. „Това е едно нормално възрастово явление, което засяга първо
нервните окончания” – пояснява експертът. „И когато това се случи в мускулите, на мястото се получава нещо
като късо съединение, което може да
предизвика силна болка.”
Различни причини и механизми могат
да доведат до мускулни спазми, подчертава неврологът – също сериозни
заболявания или смущения в организма. Освен невропатиите те могат да се
дължат на увреждане на централната
нервна система, чернодробна цироза, лошо работещи бъбреци или функционални нарушения на щитовидната жлеза.

Показания

Самодиагностицирането
е опасно!

Дозировка и начин на приложение

Това е причината, поради която автодиагностицирането може да доведе до опасна заблуда и неадекватно самолечение. Така например една
атеросклероза може да предизвика аналогични болки на прасците.
Цяла редица от заболявания на цен-

Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включително болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондилоза, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продължително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавяне стесняването на междуставното пространство, което е значимата
радиологична промяна при остеоартрита.
Мета-анализът на литературата на водещи международни и национални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакокинетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глюкозамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.
Д-р Галина Бъчварова
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тралната нервна система се проявява с крампоподобни симптоми. „При
повтарящи се мускулни крампи без
ясна причина са необходими основни
неврологични и вътрешни изследвания.” – казва проф. Алфред Линдер,
ръководител на Невромускулния център на Мариенхоспитал в Щутгард.
Ако се изключи сериозно заболяване, специалистите най-често препоръчват лечение с магнезиеви препарати.
Много сдържани за сметка на това са
към субстанцията хинин, която дълго
време е била пръв избор при подобни
оплаквания. Тя наистина има ефективно действие, но може, макар и рядко,
да предизвика животозастрашаващи
странични действия, опасно засягайки сърцето, бъбреците или кръвното
налягане. Комисията по лекарствени
средства на Немския лекарски съюз
например отсъжда, че прилагането на
хининова терапия при мускулни крампи „се оценявя като надмерно негативна” и тя може да се прилага „само в
изключителни случаи под строг лекарски контрол”. Според изследванията
има и други медикаменти, които действат понякога, тяхната ефективност
обаче не е потвърдена от Комисията по
лекарствени средства.

Активна защита от крампи
– разтягане на прасците
Освен медикаменти експертите препоръчват и друга основна терапия: мускулите да се разтягат, за да се отпускат острите крампи. Това е добре да
се прави също така многократно през
деня като превантивно лечение. Един
пример: човек се подпира с ръце на
разстояние около метър от стена или
друга опора и натиска върху стъпалото на изтегления максимално назад
крак, без да отделя петата от пода.
После сменя краката. Или издърпва
от легнало по гръб положение горната част на съпалото към коляното. Ако
движението е ограничено, може да
помогне ластичен бинт.
Доколко необходима е подобна двигателна самопомощ, все още не е потвърдено от научни изследвания. Но много
професионалисти, занимаващи се със
спортове за издръжливост, включително треньори и рехабилитатори, се кълнат в нея като отлично средство срещу
крампи и мускулна треска. А и едно е
сигуно: няколко упражнения в повече
никога не вредят.

ИНТЕНЗИВНИ УПРАЖНЕНИЯ
		 СЛЕД ИНСУЛТ
Възстановяването след прекаран инсулт изисква компетентна рехабилитационна програма и регулярни усилия от пациента. Дори след
години пострадалите могат да профитират от целенасочената възстановителна гимнастика.
Повече от 25 000 души годишно преживяват инсулт в България.
Парализата и говорните нарушения
са чести последици след апоплектичен удар. В определена фаза от
рехабилитацията пациентите възвръщат част от изгубените двигателни и
говорни способности или ги възстановяват напълно. Невролозите обаче
са на мнение, че възстановителният комплекс от упражнения трябва да
продължи и извън клиниката.

Каква помощ се предлага
на пациентите след излизане
от интензивното отделение?
Ранната рехабилитация започва още
в деня след инсулта в т.нар. „точка
на удара” (Stroke Unit). Пациентите
биват подложени на интензивна
психо-, двигателна и говорна терапия. По правило след около 10 дни
те биват прехвърляни в рехабилитационен център, където според индивидуалните нужди и степента на
увреждане с тях се занимават различни специалисти средно около 3
седмици. При тежки случаи обаче
възстановителната програма може
да продължи до половин година и
повече. След изписване от болничното заведение на някои пациенти
се назначава също така амбулаторна психотерапия.

Какво могат да постигнат
тренировките?

След колко време може да каже, че
напредъкът е достигнал предела си?
Колкото повече мозъчна субстанция е унищожена, толкова по-дълъг
е оздравителният процес и съответно необходимите рехабилитационни
усилия. Доскоро битуващото в медицината мнение, че регенеративните
способности на мозъка се изчерпват
най-късно след 6 месеца, се опровергава от клиничните наблюдения,
при които пациенти възстановяват
свои говорни и двигателни способности доста след посочения срок.
Това показва и актуално американско изследване, според което след
12-седмична тренировка пациенти са
успели да възвърнат двигаталните
си умения в областта на раменете,
ръцете и дланите, като всички участници в експеримента са преживели
инсулт преди повече от 6 месеца, а
някои дори преди повече от пет години. Определящо значение за успеха имала единствено интензивността, с която наблюдаваните пациенти
тренирали.

са от значение, тъй като моторните програми трябва да се затвърдят в мозъка. Понякога упражненията могат да бъдат натоварващи и монотонни. В тези случаи
помага разделянето им на серии и
изпълняването по различно време
на деня. Препоръчва се например
еднакви серии от упражнения да се
изпълняват по 15 минути сутрин,
обед и вечер.

Как може човек да се мотивира
за една толкова продължителна
рехабилитационна програма?
На много хора непрекъснатите продължителни тренировки се виждат тежки, монотонни и психически

обременителни. Ако им е трудно да
провеждат тренировките сами, те
могат да се включат във взаимоспомагателни групи (включително
онлайн) или в тренировъчна група
за прекарали инсулт пациенти. За
много от пострадалите това е добра
алтернатива. Тренировките се провеждат под наблюдението на физиотерапевт, който следи за правилното изпълнение на упражненията, често пъти към такива групи е
назначен и съветващ психотерапевт,
който може да помогне. При това се
стимулират социалните контакти с
хора със сходни оплаквания, което
подпомага адаптацията и справянето със здравословния проблем.

Какви изводи могат да се направят
от подобни наблюдения?

Какво определя ефективността на
физиотерапевтичните тренировки?

Серия Алга Сан –
№1 в аптеките
в Германия.
Allga San
гел и лосион
бързо облекчават
болки в мускулите
и ставите от
различен произход

Made
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Посоченото изследване навежда на
извода, че пациентите трябва да възприемат работата с физиотерапевта
като учебни часове за усвояване на
комплекс от упражнения, които покъсно да продължат самостоятелно.
Процесът е подобен на усвояването
на музикален инструмент. Ако само
веднъж седмично ходите на урок по
пиано и междувременно не се упражнявате, няма да постигнете кой знае
какъв напредък. Затова е от значение
да проявите активност и постоянство
в тренировките, ако искате да постигнете по-добри резултати.

MAN

llg

A

Човешкият мозък се отличава с изумителна пластичност: ако например
откажат нервните клетки, които управляват движението на дясната ръка,
друга област от мозъка се заемa с
тази задача. Това обаче не се случва от само себе си, а се постига чрез
интензивни тренировки. Естествено
една парализирана ръка никога няма

да стане напълно здрава дори след
много успешна рехабилитация. Много
от основните всекидневни дейности
обаче могат да бъдат успешно възстановени.

Y

Allga San Arnika
гел и лосион
ефективни при
хематоми,
контузии
и травми

äu

Преди всичко интензивността и
регулярността на тренировките
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СУШЕНИТЕ
– ВКУСНИ И
Дори изсушени, кайсиите, ябълките и фурмите са вкусно лакомство, което снабдява организма
с изобилие от полезна енергия
и ценни съставки - витамини,
минерали, баластни вещества
и много други растителни биоактивни вещества.

Усещаш парене,
болки, постоянен
натиск на пикочния
мехур и направо
се пренесе
да живееш
в тоалетната?

Вземи
уронат.

Привържениците на здравословното хранене се кълнат в лепкавите сливи,
изгубилите сока си ябълкови кръгчета и спаружени кайсии. Успордно с ценното съдържание, те боготворят интензивната им сладост – ценна енергия,
която няма нищо общо с празните калории на десертните блокчета.
„Когато водата се извлича от плода, всички останали субстанции се концентрират в него” – обяснява д-р Бернард Триервайлер от Немския изследователски институт по обществено хранене и хранителни средства в
Карлсруе. Затова и изсушеният плод е толкова сладък. Витамините, минералите, баластните вещества и вторичните растителни субстанции остават с почти непроменено съдържание, ако плодовете са правилно изсушени. Така например изсушеният плод съдържа достатъчно калий, за да понижи кръвното налягане и по възможност да предпази от диабет. За пациенти, които приемат калий-задържащи диуретици, разбира се, изборът не е
от най-подходящите.
Някои производители обработват сушените плодове със сяра, за да ги
предпазят от гъбички и бактерии, но също и за да съхранят цвета им.
„Хората, страдащи от астма и алергии, мога да реагират чувствително на
тази съставка. За тях е по-добре да потърсят специалните, необработвани със сяра продукти” – съветва проф. Михаел Хойслер, учен-диетолог от
Висшето училище по напреднали технологии в Хамбург.

Кайсии

Високото съдържание на витамин А и бета-каротин превръщат жълто-оранжевите плодове в един от най-добрите източници за предпазващите клетките субстанции. В ценните плодове се крият също богати залежи на
калций и баластни вещаства. На пазара сушените кайсии най-често се предлагат като меки плодове. За целта след изсушаването си те биват допълнително обработени с пара, при което отново поемат известно количество
вода. Тази технология повишава вкусовите им качества, като ги прави меки,
нежни и приятни на вкус.

Фурми

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.
12

По време на дългия път през пустинята керваните винаги
разполагат със сушени фурми, тъй като плодовете доставят в концентрирана форма важни хранителни субстанции. Те съдържат 60 до 70% фруктова захар, при
това са изключително богати на витамини, минерали и
баластни вещаства. Номадите ценят „хляба на пустинята” и като отлично средство за сън. „Изяж преди сън
пет сладки фурми. Те ще ти подарят бързо заспиване и отморяващ сън” – гласи стара арабска поговорка. Днес учените са
открили, че на аминокиселината триптофан се дължи успокояващото действие на фурмите. „В човешкото тяло тя се преобразува в
серотонин,” – обяснява Триервайлер. „Хормонът на щастието” повдига също
настроението, което особено се цени през тъмните месеци на годината.

Сливи

Поради голямото си съдържание на баластни вещества сбръчканите тъмни
плодове са едно от предпочитаните домашни средства при запек. Но полез-

ПЛОДОВЕ
ЗДРАВОСЛОВНИ
ните им качества далеч не се изчерпват с мекия
слабителен ефект. Освен високото съдържание
на калий, магнезий и желязо, те са богати на
антоциан – синьо-виолетов растителен пигмент, който има предпазващо клетките
действие. Сушените сливи са вкусни не
само в натурален вид или като добавка
към сутрешните мюсли, те са подходящи
също за готвене, например в сосове за печено месо, пълнежи, сладкиши и десерти.

Червени боровинки

Киселите червени боровинки най-често се
предлагат на пазара подсладени,тъй като
съдържат относително малко естествена захар.
Предпазващото им пикочния мехур действие се
запазва дори в изсушен вид – те могат успешно да
намалят риска от пикочни инфекции. Съдържащите
се в тях субстанции подкиселяват урината и не позволяват на коли-бактериите да се заселят по стените на
пикочния мехур.

Ябълки

Предлагат се под формата на изсушени кръгчета. За
целта ябълките се почистват и нарязват на тънки
кръгове. Избирайте по възможност необелени ябълки. „Тогава ще получите също ценни
полифеноли, които се съдържат в и под
плодовата обвивка,” – казва Триервайлер.
Тези активни растителни вещества могат
между другото да предпазят от инфекции.
Ако е добре изсушена, ябълката до голяма степен запазва високото си съдържание на витамин С.
Стойностите му възлизат средно на 12 мг в 100 г.

Смокини

Обичаният средиземноморски плод е богат
източник на витамини от групата В, особено на витамин В1, който играе важна
роля за нервната система. Освен това
екзотичният плод съдържа цинк, калий и
калций. Пет изсушени смокини доставят
на организма толкова от важното за костите вещество, колкото една чаша мляко. Тъй
като смокините са богати и на баластни вещества, те стимулират храносмилането. Сушените плодове са вкусна похапка през цялата година, но са
особено популярни по време на коледните празници, когато влизат в състава на коледни следкиши, бисквити и кексове. Често пъти сушените смокини са обвити от тънък белезникав слой – това не е мухал, а отделяща се
на повърхността захар.

Стафиди

Сушеното грозде се среща в три варианта – като кафяви стафиди, по-големи жълти султаниди и малки тъмни
коринти. Те се правят от различни
сортове грозде, които се отглеждат
специално за сушене. Сладките плодове доставят бърза енергия, тъй като гроздовата захар бързо преминава в кръвта. Поради тази причина стафидите се включват в много зърнени миксове, мюсли и десертни блокчета. Изследванията показват, че независимо
от тяхната сладост, малките сушени плодчета не увреждат зъбите. Даже
напротив - те съдържат субстанции, които задържат растежа на вредните микроби в устата.

НАТУРПРОДУКТ ООД,

София 1528,
бул. „Христофор Колумб” 64,
София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4,
тел.: 02/ 979 12 19,
www.naturprodukt.bg
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Мъжете бръснат лицата си с идеята за мека и
гладка кожа. Вместо това обаче тя често пъти е
раздразнена и възпалена. Как да се преодолеят
проблемите и да се избегне негативният ефект
от бръсненето, прочетете в следващата статия.

ЕФЕКТЪТ
НА ГЛАДКОТО
БРЪСНЕНЕ
ПРОБЛЕМЪТ

Един 55-годишен мъж има зад гърба
си средно 3500 часа бръснене. Дали
тези часове са били приятни или не,
зависи от това, дали техниката на
бръснене е била подходяща за кожата и типа окосмяване. Правилото е
едно: независимо дали е мокро или

сухо, всяко бръснене стресира кожата. Около 0,1 мм от горния слой на
епидермиса се сваля: дори най-леката защитна система или бръснарско острие нараняват кожата.

ПРИЧИНАТА

Силната кожа може бързо да се
справи с малките рани, но чув-

По-редки
позиви
за уриниране –

ПОВЕЧЕ РАДОСТ
от живота

ствителната кожа остава раздразнена. Тя изсъхва, гори, зачервява се, образува петна и пъпки.
Ако при това се трерира с погрешни продукти за след бръснене,
които например изсушават, нейният естествен предпазен слой,
напълно изчезва.
Дори здравата кожа може да реагира чувствително. Тъпите ножчета например не отрязват добре космите и раздразват лицето, което
води до зачервявания и некрасиви
пъпки. “Възпалените кожни наранявания, които най-често се покриват с пъпки, могат да възникнат
също поради зле почистена самобръсначка или засягане на предишно нараняване,” – казва кожният лекар от Мюнхен, д-р Томас
Хебел. „Също израстващите косми
могат да причинят т.нар. бръснарски фоликулит.”
При силно вроговена кожа космите не могат да избият на повърхността и започват да растат под
нея, навивайки се и образувайки
малки подутини. Ако при бръснене
те бъдат срязани, е много възможно в раната да проникнат болестотворни причинители, които да предизвикат възпаление. Също мъжете със здрави, къдрави косми на
брадата страдат от инфекции по
кожата. При израстване космите им
често пъти се завиват и започват да
растат навътре.

РЕШЕНИЕТО

От определящо значение е решението какъв тип да бъде бръсненето – мокро или сухо. Предимствата
на мокрото бръснене са следните:
то е освежаващ сутрешен ритуал,
а модерните, бръснарски системи
позволяват оптимално нагаждане
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на ножчетата към лицевите форми.
Поради факта, че от топлата вода,
пяната или гела за бръснене, космите на брадата омекват, те могат полесно да бъдат отстранени от лицето. Елекрическата самобръсначка от
друга страна е по-щадяща за кожата и пести ножчета за бръснене.
Не бива да се забравя също, че
при невнимание или по-голям натиск
върху острието при мокро бръснене лесно се стига до порезни рани
и възпаления, а също до изсъхнала
кожа в по-дългосрочен план.
Ето защо при бедна на влага или
дехидратирана кожа дерматолозите препоръчват сухо бръснене. „То
е по-щадящо при подобни случаи,
тъй като кожата не влиза в директен контакт с острието. Така се
минимализира опасността от нараняване, което е една от основните
причини за последвалото акне,” –
обяснява д-р Хебел. Сухото бръснене освен това представлява една
несложна процедура, която не изисква голямо внимание и непрекъснато набавяне на консумативи. За
съжаление то също има недостатък: не отстранява космите така
основно като ножчетата и кожата никога не добива онази мечтана
гладкост и мекота...

Съвети при бръснене
1. Мокро бръснене

П
 яната за бръснене или гелът разгръщат пълния си понтенциал едва след около две
минути, затова винаги изчаквайте да подействат добре.
 При чувствителна кожа бръснете на ивици по посока на растежа на космите. За основно избръсване, сапунисвайте лицето няколко пъти. Отделете си повече време: който се
бръсне по-бавно, избягва раните.
З
 а да предотвратите възпаленията, изплаквайте добре бръснача преди и след бръснене и го оставяйте да изсъхне на открит
въздух. Най-много след десет бръснения се препоръчва смяна на острието.
В
 нимателно заобикаляйте възпалените участъци при бръснене. При наличието на постоянни възпаления, могат да помогнат еднопосочните ножчетата или временното ползване на електрическа самобръсначка. По-тежките случаи е добре да се
консултират с дерматолог.
А
 ко след бръснене винаги се появяват зачервявания и обриви, те могат да
се дължат на алергична реакция или непоносимост към използваните козметични средства. Също в тези
случаи е добре да се обърнете за съвет към дерматолог.

2. Сухо бръснене

П
 ри растящи навътре косми помага редовен пилинг на лицето, който освобождава подкожните косми, като
при това отстранява мръсотията, лющещия се епидермис и мазнината.
 Използвайте продукти за преди бръснене – те повдигат космите на брадата и ги правят по-лесни за отрязване. При чувствителна кожа бръснете на ивици по посока на растежа на космите.
 Дезинфекцирайте главата за бръснене на всеки три до шест седмици с предназначен за целта мек разтвор.
Сменете бръснещото фолио или блока с ножчетата най-късно след18 месеца.

3. След бръснене
За здрава кожа и приятно усещане след бръснене играят роля активните съставки на използваната козметика.
Ето какво съветват специалистите:
 При суха или чувствителна кожа не трябва да се използват пяна или автършейв със съдържание на
алкохол – те дразнят кожата и допълнително я изсушават. По–добро решение са несъдържащият алкохол гел за бръснене и противовъзпалителният афтършейв с термална вода. Гелът образува филм, който подпомага поддържането на естествения защитен слой на кожата. Регенериращият алантоин се грижи за
кожата и я успокоява. Липохидрооксиевата киселина има лек пилинг ефект и осигурява гладък тен.
 Идеално средство срещу растящи навътре косми и възпалени пъпки са съдържащите глицерол кремове, които се нанасят вечер и през нощта размекват
роговия слой на кожата. Уреята поддържа порите отворени, медният и цинков сулфат предотвратяват инфекциите. Омазняването на кожата след бръснене може да бъде спряно със съдържащ екстракт от тиквени семки афтършейв. Алфабизабололът дезинфекцира, глицеринът, маслата от нахкерце
и магарешки трън предпазват от изсушаване и възстановяват регенеративните способности на кожта.

проблемна кожа

при
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КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

НАХТКЕРЦЕН

БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО

Сухата и чувствителна детска кожа има нужда
от постоянни грижи, интензивно омазняване
и хидратиране. Полиненаситените мастни
киселини в маслото от Нахткерце (цислинолова и гама-линоленова) омазняват
сухата детска кожа, хидратират я, стимулират
естествените ѝ бариерни функции и така
намаляват дразненето и залющването. Чрез
добавка на урея (естествена хидратираща
субстанция), масло от жожоба, гваязулен
и сквален бебешката кожа се предпазва от
изсушаване, а душ-олиото „Нахткерцен“
прави нежната грижа за сухата детска кожа
напълно завършена.

Серия
, съз
суха дадена да поддържа
и чув
ствителна кожа,
какв
ато е
детската.

Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

Подходящи за малки деца и кърмачета

