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МАНИПУЛАТИВНИЯТ ЕФЕКТ 
НА СКРИТАТА РЕКЛАМА

Може ли скритата реклама в киното и телевизията да ни накара 
да пием повече кола и да ядем повече пуканки? Психологът 

Волфганг Щроебе от холанския университет Утрехт обясня-
ва защо, дали изобщо, доколко и при какви условия тайни-
те рекламни послания оказват влияние върху нас.

излъчването на неподлежащи на 
съзнателно възприятие внушения 
по време на президентската кам-
пания в САЩ през 2000 година. В 
един от избирателните си спото-
ве републиканците показвали за 
милисекунди думата „rats” (съвет-
ва, препоръчва) всеки път, кога-
то ставало дума за кандидата 
Ал Гор. В действителност дума-
та представлявала само сричка 
от явното послание “bureaucrats 
decide” (бюрократите решават), 
но за 30 милисекунди тя предна-
мерено била натрапвана на съз-
нанието посредством удебелява-
не на шрифта. 

Обърнати послания  
в главата
Една друга форма на комуника-
ция под прага на съзнанието, за 
която и до днес се разпростра-
няват митове, са т.нар. обърнати 
послания (на английски извест-
ни като backmasking). В случая 
става въпрос за словесни посла-
ния, вплетени в музикална твор-
ба, които могат да бъдат разбрани 
единствено при пускане наобрат-
но – макар и при нормален ход 
да оказват несъзнателно влияние 
върху слушателя. През 1980 годи-
на религиозни групи в САЩ изра-
зяват протест срещу погрешно 
смятания за субверсивен метод, 
като се стига дори до изгарянето 

На 17 септември 1957 
година американският 
маркетингов изследо-
вател Джеймс Викари 
Шлагцайлен прави 
именно това: за цели-
те на организирана 
от него професионал-
на пресконференция 
той успява със сред-
ствата на скрита рекла-
ма да манипулира без 
тяхно знание кинозрите-

ли да консумират повече 

кока-кола и пуканки. В продъл-
жение на 6 седмици той прожек-
тира в определен филм реклам-
ните слогани: „Пий кока-кола” и 
„Яж пуканки” за три милисекунди 
– време толкова кратко, че зрите-
лите дори не са в състояние да 
ги забележат съзнателно. В пау-
зите обаче от щандовете на кино-
то били закупени 18% повече от 
газираната напитка и цели 58% 
от пуканките!
Пресата гръмва веднага: Могат ли 
рекламиращите стоките си произ-
водители да ни направят безво-
леви марионетки – да управля-
ват вкусовете и желанията ни? 
По същото време авторът на екс-
пертна литература Винс Пакард 
хвърля светлина върху изкуство-
то тайно да се прокарва рекла-
ма, изразявайки подобни страхо-
ве. Междувременно много изсле-
дователи се провалят в опити-
те си да реплицират резултати-
те на Викари. През 1962 година 
той най-после признава в едно 
интервю, че границите на успе-
ха се колебаят. Макар да постига 
и други успехи, те не са така убе-
дителни: хората в Съединените 
Щати и Европа не се поддават 
вече с такава лекота на манипу-
лативните внушения на скрита-
та реклама. 
Независимо от това дори офи-
циалните власти и политически-
те партии започват широко да 
експлоатират чудодейния метод. 
През 1978 година полицията от 
Уичита, малък град от американ-
ския щат Канзас, поредством скри-
ти послания прави опит да склони 
сериен убиец към самопредаване 
на властите: местната телевизи-
онна станция многократно излъч-
ва ставащото под прага на съз-
нанието послание: „Обади се на 
шефа на полицията”, но серий-
ният убиец бива заловен едва 7 
години по-късно – с помощта на 
класически полицейски методи.
Шумен скандал предизвиква и 
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на плочи и касети поради опасе-
ния, че „сатанинските рок-банди” 
използат backmasking за постига-
не на свои цели.
През 1983 година в щата 
Калифорния скритите обърна-
ти послания се наказват дори 
с глоба. Три години по-късно 
английският рок-музикант Ози 
Озбърн е обвинен, че обърнатото 
наопаки послание “Do it!” („напра-
ви го!”) в една от песните му е 
подтикнало трима млади фенове 
към самоубийство. Тези и други 
подобни обвинения към рок-гру-
пата Judas Priest биват обаче 
скоро развенчани – съдът отхвър-
ля обвиненията като несъстоя-
телни, а ефективността на мето-
да като недоказана.

Придобиване  
на самоувереност  
чрез слушане на музика?
За целта били избрани две касе-
ти с класическа музика. Едната 
от тях трябвало посредством пос-
лания на подсъзнателно ниво да 
съдейства за повишаване на само-
чувствието, а другата чрез невъз-
приемани от съзнанието изре-
чения от типа „Моята памет ще 
става по-добра с всеки изминал 
ден” да повиши наблюдателност-
та и способностите за запаметява-
не. Участниците получили една от 
касетите и трябвало да я пускат по 
веднъж всеки ден в продължение 
на 5 седмици. Половината от касе-
тите обаче били с фалшив ети-

кет, така че изслед-
ваните индивиди да 
смятат, че тренират 
други качества. 
Резултатът бил след-
ния: Направените 
тестове показа-
ли, че скритите пос-
лания действител-
но повишили само-
чувствието или съот-
ветно способности-
те за запаметяване. 
Субективната оценка 
на участниците обаче 
се разминавала с 
„истинските” скри-
ти послания и отго-
варяла преди всич-
ко на техните очак-
вания. Който смятал, 
че е слушал касета с 

послания за повишаване на само-
чувствието, действително уста-
новявал и показвал подобрение, 
независимо от истинското съдър-
жание на лентата. Същото се отна-
сяло за слушателите, които очаква-
ли подобрение на паметта си. 
За много учени този експеримент 
бил решаващ. „Вярата в ефектив-
ността на подсъзнателните въз-
действия има силата на примити-
вен култ”, – пише през 1992 година 
Антъни Праткенис, един от съав-
торите на касетното изследване. 
Психологът от Калифорнийския 
университет в Санта Круз се 
надява неговото съсловие най-
после да „погребе мита за тази 
подсъзнателна магия” и да насо-
чи вниманието си към научното 
изследване на обещаващия пси-
хологически феномен.

DONA – оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действие
Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про-
дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани-
те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе-
лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген-
ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти-
мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху 
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза-
та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в 
костната тъкан.

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма
Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър-
жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 
mg глюкозамин сулфат. 

Показания
Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи-
телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило-
за, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един 
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл-
жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност 
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя-
не стесняването на междуставното пространство, което е значимата 
радиологична промяна при остеоартрита. 
Мета-анализът на литературата на водещи международни и наци-
онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки-
нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю-
козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

Д-р Галина Бъчварова

В действителност изследовате-
лите привеждат доказателства 
за противното: обърнатите пос-
лания не оставят в паметта забе-
лежими следи – такива са заклю-
ченията на психолога Дейвид 
Крейнър и неговите колеги от 
Central Missouri State University. 
Как обаче стоят нещата с акус-
тичните новини, които протичат 
нормално, но въпреки това се 
възприемат под прага на съзна-
нието? През 80-те години на 20 
век пазарът в САЩ се наводня-
ва с касети за самопомощ, които 
въздействат именно на подсъзна-
телно ниво. Въздействената сила 
на този метод е проверена от 
колектив учени, под ръководство-
то на психолога Тони Грийнуалд 
от University оf Washington в 
Сиатъл.



44

Присъдата на Праткенис обаче 
се оказала прибързана – особено 
що се отнасяло до сублиминал-
ната реклама от екрана. От около 
10 години психолозите подновя-
ват изследванията на подобни 
послания и резултатите са доня-
къде изненадващи. През 2001 
година група психолози от уни-
верситета в Амстердам незабе-
лежимо излъчвали думите „кола” 
и „пия” по време на интересно за 
наблюдаваните участници преда-
ване. След завършването му те 
между другото предлагали нещо 
за пиене - минерална вода или 
различни безалкохолни напитки. 
Участниците, на които били пре-
зентирани подсъзнателни пос-
лания, по-често искали напит-
ка, отколкото тези в контролна-
та група, на които били показва-
ни единствено безсмислени срич-
ки. Предполагаемо манипулира-
ните участници обаче не посяга-
ли по-често към колата – изглеж-
да просто били по-жадни.

ки сетивни спомени, които вече 
са на разположение на когнитив-
но ниво. Само при наличието на 
подобна разполагаемост може да 
се влияе с помощта на сублими-
нални послания. 

Необходимостта  
е на първо място
Да кажем, че някой предпочита 
преди всичко кока-кола, но поня-
кога пие и студен чай Липтън. 
Ако му бъде въздействано под-
съзнателно с името „Липтън айс”, 
малко преди да реши каква напит-
ка да избере, то тази марка ще се 
окаже когнитивно по-лесно изби-
раема от преди и е възможно да 
бъде предпочетена пред иначе 
фаворизираната кола. Това раз-
бира се може да се случи само 
тогава, когато човекът иска напит-
ка и предлаганата представлява 
приемлива алтернатива за него.
Тези предположения са провере-
ни с два експеримента през 2006 
година от холандска група психо-

                                       НАТУРПРОДУКТ ООД, 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.: 02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

Джоел и Грант Купър от универ-
ситета Принстън в Ню Джърси 
потвърдили тези резултати през 
2002 година. Участниците, на 
които подсъзнателно била про-
жектирана кутия с кока-кола, 
също демонстрирали по-голяма 
жажда в сравнение с неманипу-
лирана група. 
Защо обаче подсъзнателните 
послания провокират жажда, а не 
избор на напитка? 
Ако например сте жадни и иска-
те да си купите нещо за пиене 
от следващата будка, трябва 
да извикате името на желаната 
напитка от паметта си. В действи-
телност вие избирате продукта, 
който предпочитате, извиквай-

лози, под ръководството на проф. 
Волфганг Щроебе. Първо посред-
ством анкета било установено, че 
марката „Lipton Ice Tea” е много 
подходяща за целта: тя била 
посочена като приемлива разхла-
дителна напитка, но най-често 
не била първи избор за анкети-
раните. На група участници след 
това била прожектирана марка-
та „Lipton Ice” за 23 милисекун-
ди и им бил предоставен избор 
на напитки. Към рекламираната 
марка посегнали много повече от 
участниците в Липтън-групата, в 
сравнение с тези от контролната 
група, на които били прожектира-
ни безсмислени срички. Ефектът 
обаче се наблюдавал само при 
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жадните участници – вероятно 
поради факта, че сублиминално 
внушеното име на напитка при 
тях е придобило конкретно значе-
ние за задоволяване  на налична 
физиологична потребност. 
Резултатите били потвърде-
ни от второ изследване, в което 
на половината от сто участници 
предварително бил даден солен 
пастил за смучене, за да бъде 
подсилена жаждата им. Над 80% 
от жадните участници и около 
50% от тези, на които бил спес-
тен соления бонбон, посегнали 
след субтилната реклама на сту-
ден чай Липтън към въпросната 
марка. В контролната група (без 
реклама) към нея се насочили 
само 20% от жадните участници.
В експериментите взели учас-
тие само хора, които познавали 
и приемали с удоволствие студе-
ния чай, но го консумирали нере-
гулярно. В тях не били включени 
хора, за които марката била непо-
зната или представлявала пръв 
избор.   
Дали тези резултати обаче са 
валидни и за други стоки от нови 
или непознати марки? 
Отговор на този въпрос дала пси-
холожката Кристина Бермайтингер 
и нейните колеги от университе-
та на Саарланд през 2009 годи-
на. Участниците в изследване-
то, които били наясно със зна-
чението на гроздовата захар за 
повишаване нивото на концен-
трация, били оставени да игра-
ят компютърна игра, в която на 
подсъзнателно ниво били излъч-
вани две измислени (следовател-
но непознати за тях) декстрозни 
марки със специално разработе-
но за целта рекламно лого. В пау-
зите били предлагани различни 
десертни блокчета за подсилване, 
между които имало и от измисле-
ните марки. Резултът показал, че 
колкото по-уморени били участ- 
ниците, толкова по-често пося-
гали към незабелязано реклами-

София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

от „Транспортинг”. Това разбира 
се отново касаело само жадни-
те участници, другите се оказа-
ли „имунизирани” срещу реклам-
ния трик.
При телевизионно излъчване е 
още по-трудно да бъде постиг-
ната ефективна скрита реклама, 
тъй като дори да бъдат налице 
всички условия и се появи импулс 
за купуване, е малко вероятно 
той да се запази, тъй като въз-
действието е върху краткосрочна-
та памет и желанието едва ли ще 
се съхрани в паметта до отиване-
то на клиента в магазина.
Не е трудно да се разбере откъ-
де биха могли да дойдат свърза-
ните със скритата реклама нера-
ционални страхове – достатъч-
но е човек само да допусне, че 
безгранично влияние е възмож-
но. Независимо от това проучва-
нето на тази област е все още 
табу и достъпът до резултати-
те от направените изследвания 
- труден. Друга причина за съз-
даването на митове около суб-
лиминалните влияния е страхът 
да не бъде манипулирано съз-
нанието ни с рекламна цел, без 
наше знание и без да сме в със-
тояние да се противопоставим 
на това. В ежедневието си обаче 
непрекъснато сме изложени на 

неосъзнати влияния от околната 
среда. Мирисът на кафе от близ-
ката сладкарница поражда жела-
ние за чаша кафе, а миризмата 
на грил от съседния ресторант ни 
изкушава с мисълта за пържола.
 Миризмата на лимон 
събужда духа  
на чисотата
Ефикасността на подобни все-
кидневни сублиминални влия-
ния била убедително доказана 
от група психолози, под ръко-
водството на проф. Роб Холанд 
от университета Нимвеген. 
Изследователите поръчали на 
56 студенти да напишат 5 дей-
ности, които да планират за след-
ващия ден. Докато изпълнява-
ли поставената задача, полови-
ната от тестваните били изло-
жени на привнесен отвън цитру-
сов аромат, характерен за много 
от популярните почистващи пре-
парати, докато другите наблюда-
вани участници работели в неу-
трална мирисна среда. Макар 
всички участници впоследствие 
да отричали, че са били повли-
яни от наличието на каквато и да 
било миризма, 36% от пробан-
тите в ароматизираната с лимон 
среда декларирали, че плани-
рат почистване на жилището си 

раните продукти. Също както при 
жадните участници, уморените 
се оказали по-възприемчиви към 
внушения, свързани с непосред-
ствените им нужди.
Основателен ли е тогава страхът 
от скрита манипулация в рекла-
мата? Независимо, че в лабора-
торни условия скритата рекла-
ма доказва своята ефектив-
ност, в истинския живот неща-
та не стоят така. В лаборато-
рията се създават условия вни-
манието на изследвания инди-
вид да бъде насочено в точния 
момент към екрана, в киносало-
на или вкъщи нещата не функци-
онират по този начин. Възниква 
и друг въпрос: повлиява ли се от 
вида на филма въздействието на 
скритата реклама? Няма ли тъж-
ните или отблъскващи картини да 
повлияят дори негативно рекла-
мираната марка?
Изследванията показват, че това 
е точно така. Холандската група 
психолози от екипа на проф. 
Щроебе пуснала скрита реклама 
на студен чай Липтън във веселия 
анимационен филм „Мадагаскар” 
и в някои особено потискащи 
сцени на „Транспортинг”. След 
прожекциите изборът на рекла-
мираната напитка от зрители-
те на анимационния филм, бил 
много по-чест в сравнение с тези 
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срещу едва 11% от групата без 
сублиминално насочване.
Това навело проф. Холанд и него-
вите колеги до заключението, че 
цитрусовата миризма подобрява 
когнитивната разполагаемост на 
концепцията «чистя» и насочва 
влиянието й именно в тази посо-
ка. Колко от неосъзнато стимули-
раните планове за чистене били 
осъществени на практика е друг 
въпрос. Повечето от импулсив-
ните намерения бързо минали в 
забвение, когато се сблъскали 
с други мисли или по-належащи 
задачи – например подготовката 
за предстоящата сесия.
Естествено възможностите за 
манипулация, извършвана под 
прага на съзнанието, могат да 
бъдат използвани и с комерсиална 
цел. Това е смисълът на коледна-
та украса например, която започ-
ва отрано да ни подсе-
ща за предстоящите 
празници и да насоч-
ва вниманието ни към 
закупуване на пода-
ръци. Музиката обаче 
може и по всяко друго 
време на годината да 
повлияе консуматор-
ското ни поведение, 
установили учени-
те-икономисти Чарлз 
Арени и Дейвид Ким от 
Тексаския технически 
университет през 1993 
година. При продажбата на вино 
в продължение на много седмици 
била пускана на смяна класичес-
ка музика като «Четирите годиш-
ни времена» на Антонио Вивалди 
единия ден и модерна поп-музи-
ка на следващия. Интересното 
е, че изборът на музика почти не 
повлиял количеството на заку-
пените бутилки, а тяхното качес-
тво: докато се леела класическа 
музика, се купували много по-скъ-
пи вина, отколкото докато свире-
ли съвременни рок-банди.
Друга група учени около англий-

ския психолог Адриан Норс от 
университета Лейчестър дава 
подобни данни за посетителите 
на наблюдаван от тях ресторант: 
в продължение на 3 седмици все-
кидневно бил сменян музикалния 
фон. При класическа музика гос-
тите плащали средно по 35 евро 
на човек – срещу 31 евро при поп-
музика и 30 евро при отсъствието 
на такава.
Музикалният фон може да повли-
яе също избора на продукти, дока-
зали още през 1999 година проф. 
Норс и колегите му. Във винар-
ския отдел на британски супер-
маркет на видно място били наре-
дени 4 марки немски и 4 марки 
френски вина, като през ден била 
пускана или немска, или френска 
музика. В дните, в които звучал 
френският акордеон, клиентите 
посягали по-често към френски-

те вина, а в дните с немска духо-
ва музика напротив – към скъпи-
те немски вина. Само малка част 
от купувачите по-късно свидетел-
ствали, че са обърнали внимание 
на музикалния фон.
В определени ситуации следо-
вателно неосъзнатите дразнения 
имат власт да водят решения-
та ни в една или друга посока. 
Тяхното влияние обаче не бива 
да се надценява: все още не 
съществува опасност да бъдем 
превърнати в безволеви автомати 
на рекламните трикове. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПОМОЩ ОТ ПРИРОДАТА  
ПРИ ПРОСТУДА

Университетска  
дисциплина: природата
Проф. Биргит Дрегер, завеждащ 
работната група „Биогенни лекар-
ствени вещества” към универ-
ситета Хале-Витенберг, е добре 
запозната с натуралните лекар-
ствени средства. Какво взима тя, 
когато през есента или зимата се 
появят първите признаци на прос-
туда като познатия ранен симп-
том – драскане в гърлото?
Най-често посяга към класици-
те на Др. Природа. Приготвя си 

Науката все по-често се обръща към природната аптека в търсене 
на ефективни лечебни средства срещу вируси, бактерии и гъбички. 
Фармацията следва тази тенденция, задоволявайки увеличаващото 
се търсене на натурални растителни медикаменти на пазара.

например разтвор за гаргара с 
лайка и мащерка: „Той успокоя-
ва възпалението и болките в гър-
лото, освен това има антивирус-
но и антибактериално действие.” 

Най-малкото за първото ефектът 
е гарантиран. 
Науката за лечебните растения 
е на хиляди години и е събра-
ла много знания и опит, които са 
многократно потвърдени и дори 
разширени от модерните научни 
изследвания. Активните вещес-
тва на растенията се използват в 
най-различни форми: като свежи 
растения или извлек от свежи 
растения, като дрога за чай, който 
се пие или използва за изплак-
ване на устната кухина, инхала-
ция или добавка за вана, като 

алкохолен извлек или във фар-
макологично преработени форми 
като таблети, дражета, свещички 
и мехлеми.

Природата  
си има конюнктура
Модата на растителната медици-
на е в ренесанс от няколко десе-
тилетия, а популярността й не 
престава да расте. Европейците 
се кълнат във фитофармацевтич-
ните средства, в които се съдър-
жат отделни субстанции или цели 
екстракти от цветовете, листата, 
кората или корените на един или 
няколко растителни вида. Близо 
един милиард евро на година хар-
чат само германците за пасти-
ли, хапчета, капки и прахчета с 
растителни лечебни свойства – 
три пъти повече, отколкото само 
преди 5 години. Не по-малко вну-

Търсете новите пастили Анги Септ на 
Д-р Тайс в аптеките!

За повече информация: НАТУРПРОДУКТ ООД 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център
Сграда 3, вх.4, тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

 Бързо действие    Добра поносимост    Приятен вкус
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шителни са 36-те тона билки и 
сушени плодове, с които опери-
ра фармацевтичната индустрия 
за една година в Германия, за да 
забърква първичния бульон за 
актуалните фитомедикаменти.

Зимна дефанзива
Особено през есенно-зимния 
сезон се повишава търсенето на 
растителни препарати и това е 
съвсем естествено. През студе-
ните месеци на годината вируси-
те и бактериите по-лесно засел-
ват лигавиците и по-често разви-
ват резистентност към химически 
медикаменти. Учените са наяс-

но с негативите на антибиотично-
то лечение и от години са в трес-
кава надпревара при търсенето 
на алтернативи от растителния 
свят. Над 15 000 изследвания на 
тема фитомедицина се съдържат 
в американската база данни към 
Националния институт по здра-
веопазване.

Когато гърлото изсъхне
Зимен случай: сухо гърло Защо 
за вирусите и бактериите е по-
лесно да проникнат в носа, уст-
ната кухина, гърлото и бронхите, 
обяснява Карлхайнц Шмидт, про-
фесор по експериментална меди-
цина към университета Тюбинген: 
„Противно на неправилно раз-
пространеното мнение не студът, 
а твърде топлият и сух въздух във 
вътрешните помещения е при-
чина за това. Върху изсъхналата 
лигавица болестотворните причи-
нители намират идеална среда за 
развитие, което е и предпостав-
ка за възникването на инфекция.”
При изсъхнали лигавици слузта 
се сгъстява, което прави отстра-
няването й по-трудно от дихател-
ните пътища. Вирусите или бакте-
риите се установяват в задръсте-
ните от секрети кухини и защитни-
те сили на лигавицата (имуногло-
булините) не успяват достатъчно 

бързо да се справят с микробна-
та инвазия.
От това се облагодетелстват 
преди всичко простудните виру-
си. Те могат необезпокоявано да 
„пленяват” клетките-гостоприем-
ници на лигавицата и спокойно 
да се размножават, позволявайки 
на инфекцията да се разпростра-
нява. Предупредителен сигнал е 
драскането в гърлото. По-късно 
и бактериите използват тези 
„защитни дупки”, окупирайки вече 
увредените клетки. Показателно 
за това може да бъде оцветя-
ването на секретите в жълтени-
кави или зеленикави оттенъци. 
Само в случаите на бактериал-
на инфекция е уместно прилага-

нето на антибиотична терапия, и 
то единствено по лекарско пред-
писание.
За разлика от „химическите” 
антибиотици, които обикновено 
действат незабавно върху бак-
териалните инфекции, естестве-
ните растителни „антибиотици” 
действат много по-бавно и дей-
ствието им е по-меко. При сери-
озно заболяване, например при 
белодробно възпаление, когато 
времето е от голямо значение, 
тези средства не са подходя-
щи. При лечението на обикнове-
ни настинки обаче растителните 
антибиотици са много ефектив-
ни. Те почти не показват странич-
ни действия, затова могат да се 
прилагат продължително време, 
при това наблюденията показ-
ват, че притежават и ясно изра-
зен вирусоубиващ ефект. Много 
от тях принадлежат към храните, 
които се употребяват всеки ден 
(напр. лукът, чесънът, хрянът), и 
в сезона на грипа е препоръчи-
телно по-често да присъстват на 
трапезата, за да предпазват от 
инфекции.

Най-важните средства 
срещу кашлица
Богати на сапонини и дъбилни 
вещества Взависимост от свой-
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ствата си средствата против каш-
лица могат да се разделят на 
три групи:
l  Дроги, които съдържат слуз: 

действат предимно противо-
възпалително, намаляват драз-
ненето и са особено подходя-
щи за лечение на суха и драз-
неща кашлица (бяла ружа, тес-
нолист жиловлек, слез, подбел, 
исландски лишей и др.).

l  Така наречените сапуне-
ни дроги: действат разграж-
дащо върху слузта, стимули-
рат изхвърлянето на храчките, 
затова са особено подходящи 
за лечение на кашлица, съче-
тана с образуване на гъста слуз 
(лопен, иглика, ароматна теме-
нужка и др.).

l  Средства, които действат спаз-
молитичто и са особено под-
ходящи за лечение на мага-
решка кашлица, склонност 
към круп, спастичен бронхит и 
астма (мащерка, росянка, бял 
оман, плосък ветрогон, бръш-
лян, анасон, аптекарски копър, 
евкалипт и др.).

В народната медицина както и 
във фармацията отделните про-
тивокашлични билки често пъти 
се комбинират - било то в чайни 
смеси, сиропи или комбинирани 
таблети. Така действието им се 
разширява – например към про-
тивовъзпалителните свойства на 
теснолистия жиловлек се добавя 
отхрачващото действие на игли-
ката и спазмолитичния ефект на 
мащерката. Получава се чайна 
смес, подпомагаща откашляне-
то, подходяща при остър брон-
хит с трудно отделяща се слуз 
(Смесват се 5 мг корени от игли-
ка, 15 мг мащерка и 20 мг тесно-
лист жиловлек. 1-2 ч.л. от смес-
та се заливат с ¼ л вряща вода, 
запаряват се 20 минути, прецеж-
дат се и се подслаждат с мед. 
Пие се по 1 чаша 2 до 4 пъти 
дневно).

Етерични масла  
срещу бактерии
Ароматни муниции Лечебните 
растения поддържат богат оръ-
жеен арсенал срещу множес-
тво болестотворни причинители. 
Пигментните и дъбилни вещес-
тва, растителните киселини и 
преди всичко етеричните масла 
често пъти успяват букално да 
„задушат” вирусите, бактериите 
и гъбичките. Така например аро-
матното етерично масло, извли-
чано от мащерката, спира раз-
множаването на вируси и бакте-
рии – 20 пъти по-силно от класи-
ческо дезинфекциращо средство! 
Евкалиптовото масло спира раз-
пространяването на грипните и 
ринитните вируси. Анасоновото 
масло ограничава бактериалната 
инфекция. Освен многото полез-
ни вещества салвията съдържа 
също етерични масла и вещес-
тва, убиващи бактериите. Тя е 
особено подходящо средство за 
гаргара при възпалени сливици. 
Полифенолите, съдържащи се 
в памуклийката (Cistus incanus), 
обграждат вирусите като сапуне-
ни мехури, като по този начин им 
отнемат достъпа до лигавиците и 
им пречат да проникнат в клетки-
те-гостоприемници. 
Специалистите През 1978 годи-
на измежду 178 лечебни расте-
ния немски учени откриват 75 
вида със специално противови-
русно действие. Оттогава насам 
това познание се използва широ-
ко във фармацевтичната индус-
трия. Отделни активни растител-
ни вещества са изолирани и обра-
ботени в лабораторни условия, 
например кореноплодното расте-
ние звездовиден анасон (Illicum 
verum). Съдържащата се в рас-
тението киселина блокира клю-
чоподобния ензим, с който виру-
сът прониква в клетката, и по този 
начин спира разпространението 
на инфекцията. Тази растителна 
киселина е залегнала в основата 
на ефективното антигрипно сред-
ство „Тамифлу”. n
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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

Просто и ефективно –       най-добрите лечебни средства от природата

СУХА (ДРАЗНЕЩА) КАШЛИЦА
l  Кои билки? Теснолист жиловлек, бръшлян, 

исландски лишей, бяла ружа, липов цвят.
l  Как да се използват? Под формата на сиро-

пи, пастили, таблети и капки от аптеката или 
като приготвени в домашни условия сиро-
пи и чайове.

l  Допълнителен съвет: Медът има болко-
успокояващо и антибактериално действие. 
Добре е домашните сиропи и чайове да се 
подслаждат с мед. 

ЗАПУШЕН НОС
l  Кои билки? Ряпа, латинка.Техните горчични масла спират дори 

растежа на мултирезистентните микроби и елиминират стомаш-
ните гъбички.

l  Как да се използват? Под формата на филмирани таблети от 
аптеката или като се приема сутрин и вечер по 1 ч.л. прясно 
настъргана на ситно ренде ряпа в продъл-
жение на 1 седмица.

l  Допълнителен съвет: По време на 
инфекцията е добре да изплак-
вате носната кухина с разтвори 
с морска сол, приготвени вкъщи 
или купени от аптеката под фор-
мата на спрей. 

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СИНУСИТЕ
l  Кои билки? Евкалипт. Съдържащото се в 

него етерично масло цинеол разтваря застоя-
лия гъст секрет в синусите. Ряпата има и про-
тивогъбично действие.

l  Как да се използват? Под формата на капсу-
ли или мазила от аптеката.

l  Допълнителен съвет: Маслото от анасон 
(под формата на капсули от аптеката) втеч-
нява гъстия секрет и ограничава бактериал-
ната инфекция.

БОЛКИ В УШИТЕ
l  Кои билки? В лука се съдържа антивирусно действащият кверце-

тин. Ехинацеята подсилва имунната система срещу усложнения и 
вторични инфекции.

l  Как да се използват? Традиционно домашно средство са луче-
ните торбички (нарязан наситно лук се увива в ленена кърпа и се 
поставя за два часа на ухото). Може да се използва и компрес от 
сварени смачкани картофи). Ехинацеята може да бъде открита 
под формата на капки, таблети или пастили от аптеката.

l  Допълнителен съвет: 
Уши, нос и гърло са 
тясно свързани помеж-
ду си. Ето защо отбъб-
ващите капки за нос 
подпомагат лечение-
то при възпаление на 
ухото. 
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Просто и ефективно –       най-добрите лечебни средства от природата
ГЛАВОБОЛИЕ
l  Кои билки? Етеричното масло от мента 

разширява кръвоносните съдове и успо-
коява главоболието. Маточината отпус-
ка и подобно на ментата има антивирус-
но действие. Върбова кора: салицило-
вата киселина спира възпаленията.

l  Как да се използват? Под формата на 
разтвори с етерично масло или драже-
та с растителен екстракт от аптеката. 
Етерични масла като добавка за вана от 
аптеката или дрогерията.

l  Допълнителен съвет: 30-минутна раз-
ходка може да направи чудеса – кисло-
родът подобрява кръвоснабдяването и 
отпуска напрежението в главата, движе-
нието разтоварва стреса. 

МРЪЗНЕНЕ
l  Кои билки? Джинджифил: лютивите 

вещества и етеричните масла действат 
антибактериално и стимулират кръво-
обращението. Растителните киселини в 
розмарина спират възпаленията и подо-
бряват кръвообращението.

l  Как да се използват? Като чай или 
добавка за вана.

l  Допълнителен съвет: Добавете джин-
джифилов корен, когато варите крем-су-
па от моркови – многото бета-каротин 
допълнително подсилва имунитета на 
лигавицата.

БОЛКИ В ГЪРЛОТО
l  Кои билки? Салвия: етеричните масла 

и дъбилните вещества спират инфек-
цията; билката има също дезинфек-
циращо и антибактериално действие. 
Памуклийка: съдържащите се в расте-
нието полифеноли спират размножава-
нето на вирусите.

l  Как да се използват? Под формата 
на пастили и бонбони от аптеката или 
като приготвен в домашни условия чай 
от салвия за инхалации, пиене или гар-
гара.

l  Допълнителен съвет: Медът има силно 
антибактериално действие – да се при-
ема 3 пъти на ден по 1 ч.л. Помагат 
също компрес на 
шията, инхала-
ции и гаргара 
с лайка. 
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ЧЕРНИЯТ ОМАН  
– ЛЕК ЗА ВСЯКА РАНА
Забележителното действие на черния оман при упорити и лошо заздравя-
ващи рани е спечелило уважението на много лечители в хилядолетната тра-
диция на природолечението. От началото на 20 век внимание към билката 
насочва и медицинската наука, която обяснава на какво се дължат ефектив-
ните му свойства при лечението на всякъв вид рани. 

ки. Чрез промивки или с компреси 
с отвара от корени на черен оман 
се разтварят секретите и гной-
та, така че раните и дори хронич-
но гноящите рани, като например 
Ulcus cruris (язва на подбедрица-
та), се затварят. 
Доказано е също, че алантоинът  
в корена на черния оман дей-
ства по-добре, отколкото същото 
вещество, получено по синтети-
чен начин, което е свидетелство 
за наличието на съпътстващи, 
синергично действащи вещес- 
тва в състава на лечебното рас-
тение.
Редицата слузести, дъбилни 
вещества и силициевата кисели-
на допринасят допълнително за 
излекуването на стари рани. 

Баня, промивка  
или компрес
Отвара от корени на черен 
оман
От хронични загноявания и откри-
ти язви страдат преди всичко по-
възрастни, ограничени в движени-
ето си хора и пристрастени пуша-
чи. В такива случаи се препоръч-
ва два пъти на ден да се прави 
баня, промивка или компрес на 
раната с отвара. Първо се пригот-
вя отварата – с 1 чаша от дрога-
та и 2 до 3 литра вода. Билката се 
вари 10 минути във водата, оста-
вя се да се извлече 10 минути и 
след това се прецежда. Баня на 
ходилото или на крака се прави с 
охладена до телесна темпратура 

Още през 50-те години след 
Христа Диоскурид го просла-
вя в своята “Materia medica”. 
Хилдегард фон Бинген и по-късно 
Парацелзий го препоръчват като 
ефективно лечебно средство за 
рани, а през 1543 година Леонард 
Фукс го описва подробно в своята 
„Нова билкарска книга”. 
След това славата му позапада, 
но в края на 19 век и особено през 
30-те години на 20 век, внимание-
то на медицината, а след това и на 
фармацията се насочват отново 
към него. Провеждат се клинични 
изследвания и започват да се пра-
вят подробни описания на поза-
бравеното лечебно растение.

Предпочитаното му място в гра-
дината е в непосредствена бли-
зост до торището. 
В диворастящо състояние се 
среща покрай потоци, в ровове, по 
насипи край бреговете, по влажни 
ливади и горски поляни. След като 
е признато за фуражно, растени-
ето се разпространява от Европа 
по целия свят (Северна Америка, 
Индия, Африка, Австралия, Нова 
Зеландия). То си спечелва това 
внимание поради високия добив 
и изключително голямото съдър-
жание на белтък (7 пъти повече 
от соята!).
Обсъжда се дори дали не може 
да използва като храна за чове-
ка (липса на протеини в третия 
свят). Изключително разнообраз-
ните активни вещества се нами-
рат в стъблата и листата, а още 
по-концентрирани са те в корените.

Външно приложение
Стимулира затварянето на 
раните
Забележителното действие на 
корените от черен оман при лошо 
заздравяващи рани се дължи на 
главната му активна съставка 
алантоин. Доказано е, че това 
вещество помага за затваряне на 
раната като стимулира гранулаци-
ята и образуването на нови клет-

 със силата на природа
та

С повече белтъчини  
от соята
Ботаническото му име е 
Symphitum officinale (от гр. гла-
гол symphein, който означава „да 
расте заедно”). Различните видо-
ве почти не се различават помеж-
ду си по съдържание на активни 
вещества.
Черният оман е пищно, силно и 
издръжливо растение с кадифено 
окосмени дръжки и листа, с чер-
вено-виолетови, понякога жъл-
теникаво-бели камбанкообразни 
наведени цветове и голям, силен, 
разклонен корен. Изисква много 
светлина, влага и богата почва. 
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отвара. На места, на които това 
не е възможно, раната се поли-
ва бавно над леген, кофа или 
вана. В случай, че такава промив-
ка е много болезнена, се прави 
компрес. Потапя се чиста лене-
на кърпа в отварата, полага се 
върху пострадалото място, след 
това се прокрива със суха хавли-
ена кърпа и се закрепва с бинт. 
След половин час процедурата се 
повтаря. После раната и особено 
ръбовете й се намазват с мехлем 
с невен и се превързват. 

Този компрес от каша на черен 
оман е удивително ефикасен и 
помага при често повтарящо се 
(евентуално ежедневно) прило-
жение при оплаквания от гръб-
начния стълб и от хрущялните 
връзки между прешлените. Под 
въздействието му силно нато-
варените стави или пренатова-
рените мускули и връзки (напр. 
коленните стави при лекоатлети-
те и баскетболистите, раменните 
стави при волейболистите, лакът-
ните стави при тенисистите и др.) 
се възстановяват отново. То пред-
ставлява не само добро лечение, 
но също така и ефикасна профи-
лактика.
Хомеопатична тинктура от 
черен оман
При всички увреждания на гръб-
начния стълб, при интервербални 
и ставни увреждания, при нара-
нявания и възпаления на кожата 
на краката, при артрит, артроза и 
при всички счупвания на кости се 
препоръчва лечението да бъде 
подкрепено и чрез вътрешно при-
емане на хомеопатична тинкту-
ра Symphytum D 10 (3 пъти днев-
но по 10 капки). При ревматич-
ни заболявания, възпаления на 
ставите, ишиас и подагра е целе-
съобразно да се правят и раз-
тривки с неразредена тинктура от 
черен оман.
Мехлем от черен оман
Един не толкова силен замес-
тител на компреса е мехлемът 
от черен оман, който може да 
се прилага много по-просто. Той 
оказва голяма помощ при не тол-
кова тежки страдания и при по-
слаби болки, напр. при хемато-
ми, болки в кръста, пресилване, 
лека спортна травма или мускул-
на треска.

Да се прилага 3-4 пъти дневно върху засегнатите участъци

„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

Серия Алга Сан –
№1 в аптеките 

в Германия.

Allga San Arnika
гел и лосион 

ефективни при 
хематоми, 

контузии 
и травми

Allga San
гел и лосион 
бързо облекчават 
болки в мускулите 
и ставите от 
различен произход

A l lgäu

Made in

GERMANY

Промивка, компрес,  
мехлем 
Компрес с каша от черен оман
Интензивното лечение с компрес 
от каша, направена с брашно от 
черен оман, помага при всички 
травми на кости, сухожилия и 
мускули, както и при счупвания 
(фрактури), контузии, изкълчва-
ния, убождания, премазвания и 
хематоми (вътрешни кръвоизли-
ви). Този компрес е много ефика-
сен също при възпаления на мус-
кули, сухожилия и нерви.

Приготовление: Използват се 
много ситно смлени корени от 
черен оман и в зависимост от 
големината на засегнатото място 
се поставят 50 до 100 г брашно от 
корените в малък съд. Кашата се 
забърква с гореща вода и някол-
ко капки растително масло (напр. 
зехтин). При бъркане много скоро 
се получава лепкава, подобна на 
гума каша. Тя се поставя на засег-
натото място, още докато е топла, 
и отгоре се слагат ленена и хавли-
ена кърпа. Те се закрепват с бинт 
и компресът се оставя да дей-
ства няколко часа или през цялата 
нощ. След това кашата се отстра-
нява лесно. За продължение на 
лечението е добре кожата да се 
намаже с мехлем от черен оман.

Комбинирано лечение
Много ефикасно е комбинира-
ното лечение с компрес от каша 
(например всяка вечер), послед-
ващо третиране с мехлем, раз-
триване с тинктура (например 
всяка сутрин) и приемане на 
хомеопатичния препарат. При 
всички тежки и хронични забо-
лявания, е важно да се спазва 
схемата на лечение и то да се 
провежда в течение на 4 до 8 
седмици. n
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ДОМАШНИТЕ  
СРЕДСТВА НЕ ВИНАГИ СА ДОБРИ

Медът, къната, пастата за зъби или кисе-
лото мляко не винаги са най-добрата 
алтернатива. Необходимо е да се тества 
поносимостта им към кожата, но също и 
да не се прекалява с тях, тъй като вмес-
то очаквания разкрасяващ ефект могат 
да доведат до кожни проблеми.

Красивата, свежа и гладка кожа 
без петна и дефекти е желание 
толкова старо, колкото и човешката 
история. Още староегипетски тек-
стове рекламират успеха на изпи-

виква дразнене и петна по кожата”, - 
казва дерматоложката от Лаупхайм. 
Нещо повече: на кожната лекарка са 
познати немалко алергични реакции, 
предизвикани от външна употреба на 
мед - било под формата на домаш-
но приготвени маски за лице, на раз-
красителни процедури в козметични 
студиа като масажи с мед на цяло-
то тяло или на предизвикани от раз-
работени на базата на меда козме-
тични продукти. Зехтинът и сусамо-
вото олио могат да бъдат много под-
ходящо средство при суха кожа, но 
и те следва да бъдат употребявани 
само ако се редуват със съхраняващ 
влагата лосион – е на мнение специ-
алистката.

тани рецептури за разкрасяване. 
Клеопатра се облагодетелствала от 
полезното действие на меда, зех-
тина и магарешкото мляко, като ги 
използвала не само като храна, но 
и за външна употреба. Какво в дей-
ствителност донасят обаче подобни 
натурални продукти и какви митове 
за лечението на кожните проблеми 
се носят около тях?
Др. Маделине Шунтер от професио-
налното сдружение на немските дер-
матолози например не вярва в раз-
красяващия ефект на меда върху 
кожата. Поне не върху всяка кожа. 
„Медът в никакъв случай не може да 
се приеме за универсално разкра-
сяващо средство, той лесно предиз-

Подобна скептична и предпазли-
ва оценка на домашните средства 
като козметична алтернатива изказ-
ват и други експерти. Основните 
опасения при употребата на нату-
рални продукти са свързани с рис-
ковете от провокиране на алергич-
ни реакции. Това се отнася също до 

14

при 
проблемна кожа 

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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ДОМАШНИТЕ  
СРЕДСТВА НЕ ВИНАГИ СА ДОБРИ

те в интернет? Това, че пастата за 
зъби помага при пъпки например, 
е вярно. „Пастата за зъби действи-
телно има определен засушаващ 
ефект и затова може да доведе 
до леко подобрение при пъпки или 
херпес на устата”, - обяснява екс-
пертката действието на употребя-
вания не по предназначение козме-
тичен продукт. Особено пациенти-
те с акне обаче е добре да отдават 
предпочитанията си преди всич-
ко на медицинските препарати, тъй 
като могат да предизвикат преко-
мерно изсушаване, лющене и екзе-
ми по кожата.

козметичните продукти, съдържащи 
естествени съставки, които се сла-
вят с особено добра поносимост 
от кожата, а това далеч не винаги 
отговаря на истината.
Др. Шунтер казва: „Повечето хора 
не знаят, че в природата също има 
много застрашаващи здравето им 
субстанции. Много пациенти напри-
мер се опитват да лекуват екземи-
те по краката си с мазила, съдър-
жащи невен, и след това идват в 
лекарския кабинет с допълнителна 
алергична контактна екзема. Когато 
кожата реагира чувствително или 
е увредена, трябва преди всичко 
да се установи причината и едва 
след това да се търси подходящо 
за лечението й средство.”
Друг натурален продукт, който е 
изпратил много пациенти в дерма-
тологичните кабинети, е използва-
ната за цветни татуировки къна. 
Кожната специалистка предупреж-
дава: „Последиците от подобно раз-
красяване могат да бъдат край-
но неестетични и да предизвикат 
опасни алергични реакции при боя-
дисването на кожата или косата с 
тази естествена оцветяваща суб-
станция.” Дерматоложката съвет-
ва да не се използва къна, преди 
да е направен кожен тест за поно-
симост. 
А как да се отнасяме със всич-
ки останали съвети, които могат 
да бъдат прочетени по форуми-

Някои жени смятат също, че гри-
мът ги предпазва от UV-лъчението, 
но това е така, само ако той е 
положен по кожата равномерно и 
в достатъчно дебел слой. Гримът 
обаче не се поема от нея толко-
ва добре като специално създаде-
ните за протекция средства, при 
това се отмива, избърсва и изтри-
ва твърде лесно, оставяйки кожа-
та незащитена, затова използва-
нето му като заместител на слън-
цезащитната козметика не е пре-
поръчително.
А как стоят нещата с утвърдили-
те се отдавна домашни средства 
като например киселото мляко и 
изварата, използвани при слънче-
ви изгаряния? Киселото мляко със 
сигурност оказва приятно охлажда-
що действие върху кожата, но далеч 
не съдържа магически лечебни със-
тавки. Точно обратното: намиращи-
те се в него микроорганизми и бак-
терии могат, по мнението на др. 
Шунтер, да предизвикат възпале-
ние на увредената кожа, която при 
това е с намален имунитет, или 
пък да отключат остра алергична 
реакция. 
Затова избягвайте да се доверявате 
сляпо на майката природа и чудо-
дейните рецепти от раклата на баба. 
Най-добре консултирайте кожните 
си проблеми с дерматолог, преди да 
посегнете към бурканчето с мед или 
млякото от хладилника. n
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Mucoplant Hustensaft
Сироп за 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


