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АЛКАЛНО-КИСЕЛИНЕН 
БАЛАНС ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ
Неправилно хранене, стрес, вредни вещества, медикаменти – орга-
низмът всяка секунда трябва да неутрализира обременяващите 
го субстанции. Ако тялото е затруднено с отделянето им, алкално 
–киселинният баланс се променя. Киселите обменни продукти над-
деляват - това затормозява имунната система и болестите зачестя-
ват. Балансираното хранене може да предпази организма от вредни-
те обменни продукти и да подсили съпротивителните му сили.

кът-природолечител Ворличек. „Ако 
се чувстваме напълно изчерпани, 
се нуждаем от алкални храни, които 
да противодействат на киселините. 
Те са ни необходими, дори само за 
да презаредим „батериите” си.”
Всеки орган, всяка клетка може да 
бъде увредена или унищожена от 
високото киселинно обременяване. 
През зимните месеци положението 
обикновено се влошава, предупреж-
дава специалистът. „Човек приема 
повече храна, особено сладки неща. 
Успоредно с това консумира по-мал-
ко сурови плодове и зеленчуци, по-
рядко излиза навън и се движи по-
малко. А това намалява също диха-
телната честота.”
Тъкмо дишането обаче е един от 
основните елементи на механизма 
за естествено прочистване на орга-
низма от шлака. Ако например по 

През студените месеци на година-
та повишената киселинност прави 
отблъскването на болестотворни-
те причинители от тялото особе-
но трудно. Студът, влагата, липсата 
на слънчева светлина и сухият въз-
дух в затоплените помещения и без 
това улесняват проникването им в 
организма. Експертът по натурал-
но лечение, д-р Михаел Ворличек от 
Валдкирхен, се занимава с пробле-
ма „свръхкиселинност” от 25 годи-
ни: „Чрез консумацията на сладки 
храни и бързи закуски вече и децата 
страдат от силно киселинно обре-
меняване. През последните 50 годи-

киселинност! „Вярно е, че тялото 
притежава механизми по естествен 
начин да се освобождава от кисели-
ните. Това е така обаче, само ако са 
налице определени предпоставки”, - 
казва Ворличек, - „Много често не се 
взима под внимание фактът, че орга-
низмът не може да функционира без-
пределно. Когато поради претовар-
ване регулационните механизми на 

Силно образуващи киселини 
храни:

Слабо образуващи  
киселини храни:

Неутрални  
алкално-киселинни храни:

Слабо образуващи  
основи храни:

Силно образуващи  
основи храни:

Месо, колбаси, дреболии, дивеч, риба, 
пържени и печени месни ястия, сирене, 
извара, яйца, тестени храни, захар, слад-
киши, фъстъци, парански орехи, газирани 
напитки (лимонада, кока-кола, студен чай 
и др.), продукти от бяло брашно, кафе, 
алкохол с висок градус, ароматизирани 
чайове (напр. черен чай), никотин и др.

Пастьоризирано прясно мляко, 
кисело мляко, маргарин, масло, 
пълнозърнести продукти, леш-
ници, бира и др.

Нерафинирани естествени мас- 
ла и студено пресовани олиа, 
лук, просо, лимец (капладжа), 
елда, щир, бадеми, орехи, 
течаща вода и др.

Сушени плодове (фурми, кай-
сии, сливи), сироп от захарно 
цвекло, сурово мляко, пълно-
зърнесто соево брашно, гъби, 
негазирана минерална вода, 
сухо вино и др.

Зеленчуци (преди всичко нахут, 
соя и зеленолистни като спа-
нак), зеленчуков бульон, кар-
тофи, плодове (грозде, ябъл-
ки, зрели банани и др.), пресни 
подправки (магданоз, майора-
на, мащерка, риган), негазира-
на минерална вода, цвик и др.

Трябва да съставляват не повече от 20 до 30% от дневно приеманата храна Трябва да съставляват 70 до 80% от дневно приеманата храна

Важно е да се знае:

ни храненето напълно се промени и 
това е основната причина за масо-
во разпространената свръхкиселин-
ност”, - е на мнение специалистът.
Наблюдава се истински киселинен 
прилив: сярна, азотна и пикочна 
киселини от богатото на месо хра-
нене, оцетна киселина от сладките 
храни, дъбилна киселина (танин) от 
кафето, въглена (въглероден диок-
сид) или фосфорна киселина от 
газираните напитки. Към това се 
добавят и киселините, които орга-
низмът сам произвежда. Като сол-
ната киселина при стрес и страх или 
млечната киселина при физичес-
ко претоварване. Други причини за 
прекомерната киселинност са:
l  високата консумация на образува-

щи киселини храни като продукти-
те от бяло брашно, индустриална-
та захар или бързите закуски;

l  надмерната употреба на животин-
ски белтъчини;

l  недостатъчният прием на пресни 
алкални храни ( например сурови 
плодове и зеленчуци);

l  прекомерната консумация на 
никотин, алкохол и кофеин;

l  претоварването и стреса;
l  липсата на движение;
l  депресиите;
l  надмерната или неправилната 

употреба на медикаменти.
Според експертна оценка между 80 и 
90% от населението страда от свръх-

алкално-киселинната обмяна отка-
жат, човек може да се разболее.”

Защо човек е особено 
„кисел” през зимата
Все още не се обръща достатъч-
но внимание на негативните влия-
ния на прекомерната киселинност 
върху здравето, е на мнение меди-

време на разходка на чист въз-
дух дишате по-бързо и по-дълбоко, 
това стимулира също издишването 
на киселини под формата на въгле-
роден диоксид. Успоредно с черния 
дроб, бъбреците и червата белият 
дроб е важен отделителен орган за 
поддържане на алкално-киселинно-
то равновесие.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

докато киселинното обременяване 
стане видимо чрез предизвикано 
от него заболяване. Алармиращи 
сигнали обаче се наблюдават и по-
рано. Когато например е постоян-
но подут коремът или движения-
та са затруднени. Лекарят по обща 
медицина и натурално лечение, д-р 
Силке Енгелдер от Хамбург обясня-
ва: „С нарастването на свръхкисе-
линността организмът започва да 
извлича важни минерали от тъка-
ните в опита си да неутрализира 
излишъкът от киселини. Космените 
фоликули се деминерализират, 
ноктите стават чупливи. При много 
висок киселинен излишък възник-
ват също възпаления, клетъчни 
смущения и тъканни изменения. 
Като се има предвид, че алкал-
но-киселинните реакции участват в 
почти всички химически процеси в 
организма, е обяснимо защо толко-
ва много хронични заболявания се 
дължат на промените в алкално-ки-
селинния баланс.”

Киселини да, но с мярка
В основата си киселините не са 
вредни за организма. Както и за 
всичко друго в живота обаче, важни 
са съотношенията: „В тялото ни 
се съдържат както киселини, така 
и основи”, - обяснява д-р Людвиг 
Манфред Якоб, практикуващ обща 
медицина в Таунусщайн. „В със-
тава на човешкото тяло се съдър-
жат от 70 до 80 % алкални (основ-
ни) и 20 до 30 % киселинни телес-
ни сокове.” 
За да неутрализира киселините, 
организмът се нуждае от минерал-
ни вещества. Те са основни по своя 
характер: „Ако една кисела и една 
алкална молекула си взаимодей-
стват, се образува неутрална солна 
молекула. Тя може без проблем 
да бъде отделена от организма”, - 
допълва д-р Ворличек. Колко време 
ще е необходимо на тялото да ком-
пенсира „нередностите”, е индиви-
дуално и зависи между другото от 
личната кондиция и стила на живот. 
Анете Мюлер, лекуващ лекар от 
Унна, казва: „Основният метод за 
поддържане на алкално-киселин-
ния баланс е храненето. 70 до 80% 
от употребяваните храни трябва да 
са силно алкални и едва 20 до 30%  
могат да бъдат богати на кисели-
ни.” Като цяло обаче се храним 
точно наопаки. „Затова човек се 
нуждае също от други възможности 
за отделяне на прекомерните кисе-
лини като спортна активност или 
допълнителни мероприятия за пре-
чистване на организма като сауна 
или саниране на червата.”

Свръхкиселинността остава 
дълго време незабелязана
Свръхкиселинността е бавно дей-
стващ процес. До 20, а понякога  
и повече години могат да минат, 

Важно: неутрализирането на 
киселините изисква време
Вярно е, че при постене или лече-
бен глад човек може бързо да се 
освободи от шлаката. За да се 
освободи от трупаните с години 
вредни отпадни продукти от обмя-
ната обаче, се изисква търпение. 
Правилото е: ако човек например 
иска да се отърве от натрупаната в 
рамките на една „нормална” година 
шлака, той трябва да спазва после-
дователна алкална диета в продъл-
жение на един месец. 
Образуващите основи минерали е 
най-добре да бъдат приемани с 
храната, преди всичко под форма-
та на сурови плодове и зеленчуци. 
Но те могат да бъдат набавяни и 
посредством витаминно-минерал-
ни комплекси от аптеката.
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Защо трябва да се  
поддържа алкално- 
-киселинният баланс 
За кръвта в нашите артерии е жизне-
новажно да бъде поддържана една 
постоянна рН-стойност (между 7,35 и 
7,45). рН-стойността посочва докол-
ко околната среда е кисела или съот-
ветно алкална. Стойностите вари-
рат от 0 до 14, при което  на 0 отгова-
ря силно кисела среда, около 7 тя е 
неутрална, а при 14 е силно алкална. 
Отклоненията от рН-7 както в една-
та, така и в другата посока могат да 
имат тежки последици:
При ниски рН-стойности (кисе-
ла среда) червените кръвни клет-

с това им липсват минерални ве- 
щества като магнезий, калий, калций 
и цинк, които при диабет се отде-
лят засилено. При съществуващи-
те обстоятелства и начална инсули-
нова резистентност човек може да 
постигне бърз успех с подходяща 
диета. Често пъти обаче тези меро-
приятия се провялят поради слаба 
мотивация и липса на инициатива от 
страна на пациента.”
Разумно е също приемането на 
алкални средства. Експертът по 
храненето, Уте Линденборн от 
Идщайн, казва: „Едно оптимално 
алкално средство може да извле-
че от организма свръхкиселинните 
обменни отлагания. Дневната доза 
алкален прах - сутрин и вечер по  
1 ч.л. с известно количество вода 
или сок - отговаря на около 1,6 кг 
плодове или зеленчуци.”

Предлагането на алкални прахове е 
твърде голямо и понякога обърква-
що за клиентите. „Препоръчителни 
са цитратните алкални средства, тъй 
като за разлика от другите подобни 
продукти, съдържат органични осно-
ви. Поради тази причина те действат 
щадящо на стомашно-чревния тракт 
и не предизвикват странични оплак-
вания”, - обяснява Уте Линденборн. 
Така например натриевата част от 
популярното алкално средство сода 
биркарбонат може да доведе до про-
блеми, готварската сол пък обреме-
нява бъбреците.
„Содата влиза в реакция със сол-
ната киселина на стомаха, което 
може да увреди стомашната лига-
вица. Цитратното алкално средство 
действа там, където е необходимо: в 
клетъчната обмяна. Не на последно 
място алкалните прахове са добра 
алтернатива за хората с недоста-
тъчно тегло, а също така за бремен-
ните жени и кърмачките, тъй като 
при тях загубата на тегло, което 
автоматично настъпва при алкална 
диета, може да бъде опасно.”

Защо стомахът предпочита  
киселото
Средата на нашите органични соко-
ве е много различна в отделни-
те части на тялото. За разлика 
от кръвта например, стомахът се 
нуждае от рН-стойност от 1,2 до 
2, докато жлъчката и панкреас-
ът - от 7,5 до 8. Стомашният сок 

ки не могат да складират кисло-
род, при леко завишени рН-стой-
ности (алкална среда) напротив се 
затруднява предаването на кисло-
род в клетките.
За да се поддържат рН-стойности-
те постоянни, кръвта преминава 
през различни буферни системи, 
така че излишъкът от киселини да 
бъде неутрализиран чрез свърз-
ването им в кръвта и изхвърляне-

то им от организма. Лесно е да си 
представим, че подобно на паркинг, 
буферът може понякога да е пълен. 
Тогава тялото започва да търси 
алтернативни складове за кисели-
ните, на първо място в съединител-
ната тъкан, мускулите и ставите. 
Д-р Людвиг Манфред Якоб, допъл-
ва: „Тези процеси стават забеле-
жими и съответно видими чрез 
болки в сухожилията или целулит. 
Задръстването на костите или ста-
вите с шлака може да доведе до 
ревматоиден артрит или остеопоро-
за - намаляване на костното вещес-
тво. Хората с диабет тип 2 при всич-
ки случаи страдат по-често от хро-
нична свръхкиселинност. Успоредно 
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е най-киселата съставна част от 
целия органзъм. Образуващите се 
там солни киселини са необходими 
за преработването на хранителни-
те частици. Успоредно с производ-
ството на солна киселина стома-
хът обаче произвежда и киселинен 
буфер (бикарбонати). Те се преда-
ват по кръвен път в черния дроб, 
жлъчния мехур или панкреатична-
та жлеза за образуване на алкален 
храносмилателен сок.

Особено с напредване на възраст-
та е добре самоконтролът да стане 
рутинен. С годините капацитетът за 
пречистване на организма от кисе-
лини намалява. Мускулната маса 
например, която при всички случаи 
е важен киселинен буфер, към 70-го-
дишна възраст намалява с около 
40%. Същото се случва и с функ-
циите на другите пречистващи орга-
ни: дейността на белите дробове 
отслабва, както и капацитетът на 
бъбреците. Според данните на нем-
ската анти-ейджинг клиника в Бад 
Мюндер пречистващата от кисели-

ни функция на бъбреците намаля-
ва след 40-годишна възраст с 10% , 
а след това на всяко десетилетие с 
нови 10%. С намаляването възмож-
ностите на организма за изравнява-
не на алкално-киселинния баланс, 
отслабва също имунитетът и се пови-
шава рискът от заболявания.

Превенция посредством 
разтоварващи „алкални” 
дни
За предотвратяване на свръхкисе-
линността е препоръчително един 
път на седмица да се прави разто-

болки или при стомашна язва 
напротив не би трябвало да се при-
ема нищо, тъй като киселинните 
блокери бързо ще смекчат предиз-
виканата от прекомерното количес- 
тво киселини болка”, - обяснява д-р 
Михаел Ворличек. В дългосрочен 
план обаче не e достатъчно само 
да се потискат симптомите. „Много 
по-важно е да се лекуват причини-
те за възникването им, както и да 
се промени стилът на живот. В про-
тивен случай възниква зависимост 
към киселинните блокери.”

Самоконтрол чрез  
тестване на урината 
Дали е време за прочистване на орга-
низма, можете лесно да проверите и 
сами чрез обикновен тест на урина-
та. „Един единствен тест на урина-
та обаче не е достатъчен”, - катего-
рична е д-р Линденборн. „Трябва да 
се осъществи продължителен кон-
трол с многократни замервания на 
рН-стойностите в рамките на един, 
а в идеалния случай на няколко дни. 
Тъй като уринарното рН се колебае 
естествено в рамките на деня. То 
е например алкално след хранене, 
сутрин и между храненията обаче е 
леко кисело”. Характерен за добрия 
алкално-киселинен баланс е вълно-
подобният уринарен профил. „Ако 
случаят не е такъв, е възможно да се 
касае за свръхкиселинност”.

Ако количеството на бикарбонати-
те се увеличи в алкално зависими-
те храносмилателни органи напри-
мер, стомахът трябва незабавно да 
произведе повече стомашен сок. И 
то в количества, които не са необ-
ходими за неговите непосредстве-
ни функции. Надмерното изхвърля-
не на киселини води до рефлукс – 
добре познатото „кисело уригване”.
Приемът на киселинни блокери при 
идентични или подобни стомаш-
ни оплаквания в днешно време е 
медицински стандарт. „При остри 

Рецепта за алкална супа
150 гр сурови картофи, 250 гр моркови и 100 гр целина се измиват, обелват и 
нарязват на дребни парчета. Добавя се 1,5 л вода, в която съставките се варят 
около 20 минути. 10 мин. преди да стане готова, супата се подправя с пресни под-
правки: майорана, кимион, мащерка и морска сол.
След това супата се миксира на рядко пюре заедно с 3 с.л. нискомаслена заква-
сена сметана. Пасирането трябва да стане след сваряване на супата и сваляне-
то й от котлона. Горещата супа се сервира, поръсена с прясно нарязан магданоз 
или див лук. Тя може да се приема с пълнозърнест сухар, който трябва добре да 
се сдъвче.



6

варващ ден, в който да се употребя-
ват само силно алкални храни. Денят 
е добре да се започне с чаша гореща 
вода или чай за пречистване на кръв-
та (вж. рецептата на стр 7). Така се 
стимулира храносмилането и орга-
низмът се пречиства от шлака. 
„За закуска се препоръчва една ябъл-
ка или банан”, - обяснява специалис-
тът по алкално-киселинно равновесие 
и практикуващ лекар от Майнхайм, 
Сабине Вакер. „Също подходящ е 
прясно изцеденият сок от ябълки и 
моркови, тъй като морковите подпо-
магат пречистването на черния дроб 
от отрови. Преди обяд е хубаво да се 
изпие 1 литър билков чай. За обяд 
може да се приготви салата от сурови 
зеленчуци, например от зелена сала-
та, моркови и ряпа.”
Алтернатива за хората, които не 
понасят добре суровата храна, може 
да бъде „алкалната супа” (вж. рецеп-
тата на стр. 5). „До вечеря се препо-
ръчва изпиването на още 1 литър чай 
и разходка на чист въздух за поне 1 
час. Добре е да се вечеря преди 18 
часа, например с „алкалната супа” 
или друго зеленчуково ястие. Към 
това да се изпие още половин или 
цял литър вода или билков чай.”

Разтоварващите „алкални” 
дни като лечение – също  
и при хронични оплаквания
При продължително дебаланси-
рано хранене лечението с алкал-
но постене е особено подходящо, 

биохимичен процес, известен като 
осмоза, извлича на повърхността на 
кожата депонираните в подкожните 
тъкани шлака и киселини. рН-стой-
ностите на водата за къпане, която 
отнема киселините от организма на 
къпещия се, съответно намаляват 
за около час на 6 до 7.
„Поради високата ефективност дори 
е възможно кожата да реагира впо-
следствие с пъпки, зачервявания или 
сърбеж”, - казва Мария Краус, експерт 
по естествена алкална козметика от 
Мюнхен. „Приспособяването на кожа-
та  трябва да става бавно. Затова пре-
поръчвам първоначално да се започ-
не с половинчасови бани на крака-
та за период от 2 до 3 седмици. Ако 
процедурите се понасят добре, човек 
може да премине към бани на цялото 
тяло веднъж на седмица.”

Помощ при екстремни  
случаи: инфузионна  
терапия 
Средно три до четири месеца мина-
ват, докато небалансираното хра-
нене окаже влияние на здравето. 
Флориан Шилинг, професор в мюн-
хенския институт Парацелз казва: 
„Пречистването от надмерни кисели-
ни функционира добре, само ако не 
съществуват други утежняващи здра-
вето обременявания.” Това могат да 
бъдат например ритъмни смуще-
ния или опасно променени стойно-
сти на кръвното налягане. „В екс-
тремни случаи индивидуално успеш-
ни могат да бъдат и други мерки, 
посредством които свръхкиселин-
ността може относително бързо да 
бъде компенсирана.”
Например при хронично ниско наля-
гане и силна свръхкиселинност 
дефицитът може да бъде компен-
сирн чрез съдържащи бикарбона-
ти инфузии. „С инфузиите може да 
бъде повишено не само отделяне-
то на надмерните киселини от орга-
низма, но и стимулиран буферни-
ят капацитет на кръвта. Само два 
часа след първата инфузия кръв-
ното налягане обикновено се нор-
мализира.” Според опита на проф. 
Шилинг по правило са достатъчни 4 
до 5 вливания (от 70 до 80 минути), 
за да бъде възстановено алкално-ки-
селинното равновесие. n

смята д-р Сабине Вакер. „То е сво-
еобразно посвещение в един съз-
нателно провеждан здравословен 
стил на живот. Пълното отказва-
не от образуващи киселини храни 
мобилизира отложените в орга-
низма киселини, които посред-
ством  поемането на големи коли-
чества течности биват отмити. 
Допълнително по време на алкал-

ния, хронични синузити, инфекции 
или алергии. Препоръчително е и 
при наднормено тегло.

Алкални бани за ефективна 
самопомощ
При общи оплаквания, дължащи се 
на свръхкиселинност и задръства-
не с шлака, както и за подсилване 
на имунната система са подходящи 
също външни приложения. Не слу-
чайно народната медицина опреде-
ля кожата като „трети бъбрек”. Ако 
другите отделителни органи са пре-
товарени, тялото се опитва да се 
отърве от киселинното обременя-
ване чрез кожата. 
Външните алкалните процедури са 
прости. Практикуващият лечител, 
проф.Флориан Шилинг, от Центъра 
по естестволечение в Бухлое, казва: 
„Алкалните бани са много ефектив-
ни, тъй като имат нещо като килва-
терен ефект, който стимулира отде-
лянето на киселини. Защитният 
киселинен слой така да се каже се 
разбива и това прави възможно при 
една алкална баня изхвърлянето на 
киселини през кожата да се увели-
чи до 15%.”

ното постене на всеки два дена се 
препоръчва прочистване на черва-
та.” Подходящи за целта са глау-
беровата сол (натриевия сулфат), 
клизмите или проведената от меди-
цински лица колонохидротерапия.
Опитът на д-р Вакер показва, че 
алкалното постене има позитивен 
ефект при климактерични оплаква-

При тази т.нар. баде-осмоза, бази-
рана на къпане на цялото тяло с 
алкални соли за вана, се достигат 
рН-стойности на водата от 8,5. Така 
водата за къпане става по-алкална 
от вътрешната среда на къпещия се 
киселинно обременен човек. Следва 
естествен поток от кисели молеку-
ли от тялото му към водата. Този 
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БЪРЗА ПОМОЩ

НИКАКЪВ ШАНС ЗА 
ПРОСТУДНИТЕ ВИРУСИ

Пийте достатъчно
Трябва да изпивате средно между 
2,5 и 3 литра на ден. В идеалния 
случай поетите течности трябва да 
бъдат достатъчни за прочистване 
на организма от шлака. Добро пре-
чистващо действие има негазира-
ната, топла или гореща вода, а още 
по-добре пречистващ кръвта чай 
(вж. рецептата в карето). Ефектът 
от промиващите излишните кисели-
ни повишени количества течности 
може да бъде проверен по вида на 
урината, която би следвало да е по-
бистра и по-светла от преди. 

Приемайте предимно  
алкални храни 
70 до 80% образуващи основи 
храни трябва да попадат в чинията 
ви всеки ден. Твърдо установеното 
време за ядене и основното сдъв-
кване на храната подкрепят алкал-
но-киселинния баланс.

Суровата храна  
- преди 14 часа
Суровите плодове и зеленчуци е 
добре да се приемат преди 14 часа, 
тъй като те са трудни за храносми-
лане, а пречиствателната дейност 
на черния дроб функционира тога-
ва на високи обороти. Всичко, което 
се приема след 18 часа, претовар-
ва черния дроб.

Простудните и грипните вируси нямат никакъв шанс при силна 
имунна защита. Подсилването й е от особено значение през зима-
та и то може да бъде лесно осъществено посредством противоки-
селинно лечение.

Приемайте повече  
зеленчуци, отколкото  
плодове в съотношение 4:1
Основанието: Плодовете преми-
нават по-бързо от зеленчуците 
през храносмилателния тракт. Ако 
попадне на все още непреработен 
зеленчук в червата, плодът започ-
ва да ферментира. Също недоб-
ре узрелите плодове и зеленчу-
ци не подомагат пречистването на 
организма от киселини и отрови, а 
водят до образуването на газове. 
Само добре узрелите сурови храни 
се обменят алкално.

Компенсирайте  
„малките прегрешения”
Всеки има желание за нещо слад-
ко от време на време. Ако прекали-
те с образуващите киселини храни, 
направете разтоварващ „алкален” 
ден или седмица. В случай че прегре-
шенията ви са чести, правете регу-
лярно пречистващи диети. Силният 
апетит за сладки неща можете да 
задоволявате не с шоколад, а със 
сушени плодове, например.

Бъдете умерени с алкохола, 
никотина и кофеина
Ако не можете да ги откажет напъл-
но, компенсирайте вредното им кисе-
линно действие посредством после-
дователно алкално хранене и чести 
разтоварващи диети. Приемайте 
сухо вино вместо бира и ограни-
чете до минимум твърдия алкохол. 
Постарайте се да спрете тютюнопу-
шенето и не прекалявайте с кафето.
 
Редуцирайте стреса
Не подценявайте релаксиращите 
паузи. Стресът обремнява имунната 

система, нарушава съня, по време 
на който защитните сили се възста-
новяват, и затормозява храносми-
лането. Успоредно с това задръс-
тва тялото с отрови, разграждането 
на които допълнително затруднява 
дейността на отделителните органи.

Прочиствайте  
киселините в сауна
Пречистването от киселини е много 
ефективно, ако посещавате два 
пъти седмично сауна. С потта от 
организма се отделят много отров-
ни вещества и шлака.

Правете извличащи  
киселините водни процедури
Веднъж седмично алкална баня на 
цялото тяло уравновесява алкал-
но-киселиння баланс, подобрява 
общия тонус на организма и под-
силва имунната защита. n

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

Чай за пречистване на кръвта
Смесете в равни количества до 
около 20 г липови листа, копър, 
бял равнец, пачи очиболец (зла-
турче), маточина, салвия (градин-
ски чай) и хвощ (прещлица). За 
един литър пречистващ кръвта 
чай една пълна чаена лъжичка от 
сместа трябва да се остави да се 
запари за около 3 минути. Чаят  
е подходящ както за разтоварва-
щите алкални дни / седмици, така 
и за всекидневен прием.
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СПОРТ ВМЕСТО
ТАБЛЕТКИ
Физическата активност действа поне толкова добре, колкото медици-
ната. Все повече доказателства привеждат учените и практикуващите 
лекари за това, че спортът може успешно да лекува редица заболява-
ния. При това без застрашаващи организма интервенции и обременява-
щи медикаментозни терапии. 

ляват нивата на вредната бавно-
разграждаща се захар в кръвта на 
пациента.
При диабет тип 2 клетъчните инсу-
линови рецептори стават лениви и 
мудни. Поради тази причина нива-
та на кръвната захар непрекъс-
нато се повишават и това увреж-
да органите. При физическа актив-
ност се подобрява транспортира-
нето на глюкоза в клетките и нива-
та на кръвната захар се норма-
лизират. Изследванията  показват, 
че диабетиците от тип 2 могат да 
намалят медикаментите и необхо-
димите инсулинови дози при воде-
не на здравословен начин на живот 
и регулярна физическа активност. 
За съжаление, много от пациенти-
те трудно преодоляват инерция-
та. „Те стават толкова лениви, кол-
кото са и рецепторите им”, - казва 
д-р Хюбенет. „Може би е разумно, 
човек да ги посъветва да си вземат 
куче. То се нуждае от всекидневни 
разходки и никога не пропуска да 
си вземе своето. Това важи също за 
превенцията: който всеки ден тича 
след куче, е по-малко вероятно да 
се разболее от диабет.”  

Затлъстяването  
и колоезденето
Успоредно с хранителната диета, 
физическото натоварване е важен 
елемент от успешното и здраво-
словно отслабване. Карането на 

минути. Първоначално джогингът 
се редува с паузи на вървене в дву-
минутен такт, след това интерва-
лите с тичане постепенно се уве-
личават. Д-р Щьокел има добър 
опит с джогинг-терапията при паци-
енти с леки форми на депресия. 
„Всяка следваща крачка възвръща 
силите и самочувствието на тези 
хора. Следователно, те не може 
да са чак толкова зле, колкото си 
мислят”, - споделя наблюдения-
та си тя. Позитивните промени се 
обсъждат също по време на психо-
терапевтичните сесии, като се пре-
насят и върху други критични об- 
ласти от живота на пациента. 
Добре е джогинг-терапията да се 
провежда на открито сред природа-
та или в парка. Наситените с кис-
лород органи започват да работят 
на високи обороти, стимулира се 
също отделянето на ендорфини. 
Освен това чрез тичането пациен-
тът започва да усеща, че движени-
ето отново се връща в живота му и 
той започва да излиза от застоя.

Диабетът и разходките
„Всички се кълнат в джогинга – 
аз не”, - казва Йорг фон Хюбенет, 
ръководител на диабетологичното 
проектозвено за спорт и движение 
към Спорт-медицинския институт 
в хамбургския университет. „Много 
от моите пациенти с диабет тип 2 
страдат от затлъстяване. Трябва ли 
да ги накарам да облекат балоно-
образен шарен анцуг и да ги изпра-
тя в парка да тичат? Никога. Първо, 
това ще смачка самочувствието им. 
И второ, ще е напълно безсмисле-
но, тъй като те така или иначе няма 
да се справят със задачата”, - е на 
мнение специалистът. 
Интензивното ходене е по-щадящо 
и по-изпълнимо, успоредно с това 
е достатъчно ефективно: една про-
грама от 5 до 6 часа ходене на сед-
мица вече позволява редуциране 
на теглото и обиколката на тали-
ята. При това спадат стойностите 
на холестерола и кръвното наляга-
не. Най-важното обаче е, че нама-

Депресиите и джогингът
„По време на джогинга пациентите 
осъзнават, че имат сили сами да се 
справят с нещата. Осем седмици 
регулярно тичане в гората подобря-
ва депресивните симптоми по-доб-
ре от същото време прекарано в 
психотерапевтични сесии и двуме-
сечно приемане на антидепресан-
ти”, - Казва Диана Щьокел, психо-
терапевт, специализирал джогинг-
терапевтика.
С помощта на специална програ-
ма депресивните пациенти се нау-
чават да тичат без прекъсване 30 

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
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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

колело е изключително подходящ 
за целта спорт, тъй като интензив-
но гори калории, без при това силно 
да натоварва ставите, както е при 
джогинга, тениса или баскетбола, 
например. „При хората с наднорме-
но тегло това е от особено значе-
ние, тъй като ставите им и без друго 
са претоварени от излишните кило-
грами”, - казва д-р Хюбенет. Други 
щадящи ставните връзки спортове 
са плуването и спортното ходене, 
но без щеки - съветва специалис-
тът - тъй като те променят баланса 
на тялото и понякога преразпреде-
лят тежестта му неправилно, което 
може да доведе до неестествени 
натоварвания, а понякога дори до 
трайни увреждания. Вместо да се 
въртят педалите на велометър в 
спортната зала, за предпочитане е 
колоезенето да се прави на откри-
то. Чистият въздух съдейства за 
насищането на клетките с кислород 
и допълнително подпомага изгаря-
нето на калории. 

изследвания доказват, че преди 
всичко липсата на движение води 
до загубата на костно вещество.
„Физическата активност заздравява 
повечето кости”, - е на мнение спе-
циалистът. Дори в случаите, когато 
остеопорозата е вече диагностици-
рана, тъй като скелетът е изключи-
телно динамичен и непрекъснато е 

Остеопорозата и танците
„Танците са перфектният спорт 
при остеопороза”, - казва Йоханес 
Пфайлшихтер, професор по вътреш-
на медицина в болницата Алфред 
Круп в Есен. Той е възхитен от 
разнообразните стъпки, въртенето, 
смяната на посоките, които превръ-
щат популярния начин на забавле-
ние в качествена спортна трениров-
ка по силово натоварване и коорди-
нация, при това с ниска травмато-
логична опасност.  При професора 
идват хора с тазобедрени счупвания 
и гръбначни травми, чийто скелет 
е твърде слаб, за да издържа дори 
на ежедневни натоварвания. След 
излекуването на фрактурите обаче, 
проф. Пфайлшихтер без колебание 
изпраща пациентите си да тренират 
на паркета.
Над 7 милиона души страдат от 
остеопороза само в Германия. 
Дълго време се смяташе, че забо-
ляването засяга предимно жени-
те, статистическите данни показ-
ват обаче, че всеки пети, страдащ 
от остеопороза, е мъж. Различни 

в процес на преустройство. С пра-
вилни тренировки човек може пози-
тивно да влияе на този процес до 
напреднала възраст. „Колкото по-
често се натоварва една кост, тол-
кова по-резистентна става тя”, - е 
убеден Пфайлшихтер.  
Следователно този, който само 
върви, плува или кара колело, не 
прави нищо срещу остеопорозата. 
Показани са видовете спорт с висо-
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 със силата на природа
та

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

ко силово и координационно учас-
тие – като танците. „При тях почти 
при всяка стъпка се натоварват 
различни части на тялото”, - изтък-
ва експертът. Това възбужда реак-
цията на т.нар остеоцити в кости-
те и те подават сигнал на съответ-
ните клетки да заздравят костите 
в натоварените места. Ето защо, 
за разлика от маратонците, чиито 
бедрени кости са подсилени само 
отпред и отзад, при танцьорите те 
са заздравени равномерно от всич-
ки страни. 

тези на нетренираните. При опит-
ните следователно бронхите не се 
затварят при натоварване толкова 
скоро. Те се справят много по-бър-
зо с астматичните пристъпи и се 
нуждаят от по-малко медикамен-
ти. Освен това страдат по-рядко 
от инфекции и разполагат с повече 
кислород след тренировка.
Специалистката препоръчва едно-
часови занимания по плуване три 
пъти на седмица. Добре би било 
след време те да се редуват с 
наземни тренировки – например 
две тренировки във вода и една по-
къса програма на суша, като вре-
мето за наземни упражнения посте-
пенно се увеличава. Успоредно с 
плуването д-р Шаар препоръчва 
също аквафитнеса, водната гим-
настика и водния джогинг като пре-
ходни дисциплини, които да под-

Астмата и плуването
Спортният учен Бетина Шаар от 
години прави изследвания в спорт-
ното училище в Кьолн, работей-
ки върху ефекта на тренировките 
при различни болестни състояния. 
Тя обяснява защо на страдащите 
от астма се препоръчват трениров-
ки в плувния басейн. „Астматиците 
могат да се натоварват повече във 
водата, отколкото навън. На първо 
място, въздухът в спортната зала е 
затоплен, а това е от особена важ-
ност за пациентите, чиято астма 
се провокира от натоварване, тъй 
като студеният въздух предизвик-
ва по-често пристъпи. На второ 
място издишването се осъществя-
ва при съпротивление на водата: 
това принуждава бронхите широко 
да се отварят и се подсилва брон-
хиалната мускулатура. На трето 
място, при плуване човек диша в 
един постоянен ритъм, ускорява-
не на дишането при този вид спорт 
е почти невъзможно. В резултат на 
това, дееспособността на астмати-
ците във водата е два пъти по-висо-
ка, отколкото на сушата.”
Изследванията на Бетина Шаар 
показват, че колебанията в диха-
телния капацитет при тренирани-
те пациенти са много по-високи от 

готвят пациентите й за занима-
ния извън басейна. Тренировките 
е добре да стават на интервали и 
при нисък интензитет, но за смет-
ка на това с по-дълги фази на нато-
варване.

Болките в гърба  
и силовите тренировки
Неправилната постановка на тяло-
то и обездвижването често водят 
до оплаквания – от напрежение 
в раменете и болки в кръста до 
сериозни проблеми с гръбначния 
стълб. С подходяща физиотера-
певтична програма и система от 
физически упражнения подвиж-
ността обаче може да бъде въз-
върната и без намесата на хирург. 
Програмата, препоръчвана от 
Центъра за гръбначни заболява-
ния в Хамбург, се нарича сегмент-
на стабилизация. „Първо трябва 
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Серия Репарил 
– първа помощ при травми

Компанията ROTTAPHARM / MADAUS следва основната научна страте-
гия традиционни растителни продукти да се разработват до модерни фар-
мацевтични стандарти: проучване до активните молекулярни компоненти с 
доказана ефективност и профил на безопасност за развитието на нови ори-
гинални продукти. Във връзка с тази концеп-
ция фирмата започва да изучава лечеб-
ното растение див кестен (Aesculum 
hippocastanum L.), което е известно 
от векове с въздействието си при 
различни хронични венозни забо-
лявания. Изолирана е активната 
съставка на растението – есцин. 
На базата на многобройни кли-
нични проучвания върху есцина е 
разработена серия Reparil®, която 
включва три продукта – стомашно-ус-
тойчиви таблети, гел и спрей. 

Основните показания на серията Репарил са: 
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци 
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разши-
рени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално при-
ложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпали-
телно и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетилами-
носалицилат. 
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 ефек-
тивно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразе-
но  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 противовъзпали-

телно действие. Използват се за лечение на пост-
травматични 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 предот-
вратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил оси-
гурява 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 сто-
машно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема. 

Д-р Галина Бъчваровa

да бъде събудена дълбоката сис-
тема”, - казва д-р Михаел Малвиц. 
Тя се състои от дълбоко разполо-
жени коремни мускули, които ста-
билизират също гръбначния стълб. 
При прояви на изтриване на став-
ния хрущял в гръбначния стълб или 
при пролапс (слягане) на гръбнач-
ните прешлени, тези мускули прос-
то изключват.
На по-късен етап се препоръчват 
упражнения за координация. Те не 
са кой знае колко натоварващи, но 
тъй като за мозъка е необичайно 
тази мускулатура да бъде напряга-
на, от човека се изисква силна кон-
центрация. С помощта на визуал-
на картина Малвиц описва какво 
трябва да напрявят с тялото си 
пациентите: „Представете си, че от 
вътрешната страна пъпът ви е зака-
чен на конец, който го изтегля през 
тялото към гърба.”

Сърдечният инфаркт  
и общото движение
„Движение, движение и пак движе-
ние!” – това е съветът, който дава 
кардиологът Улрих Хилдебрандт, 
завеждащ лекар в клиниката Св. 
Ирмингард в Химзее. „Спортът 
действа като ваксина: когато човек 
дразни тялото си, то се приспособя-
ва и се опитва да се предпази по-
добре от натоварванията”,  - допъл-
ва специалистът и обяснява: „Чрез 
спорта клетките в съдовите стени 
се „научават” как по-добре да про-
тивостоят на силата на протичаща-
та кръв и стават по-стабилни.”
Регулярната физическа активност 
може да предотврати много бай-
пас-операции и имплантации на 
стендове в стеснените съдове, убе-
ден е експертът. Едно изследва-
не доказва, че интензивните тре-
нировки за издръжливост за пове-
че от 90 минути на седмица могат 
да намалят смъртността след сър-
дечен инфаркт с над 40%!

Едва когато дълбоката система от 
мускули бъде събудена след някол-
ко седмици тренировка, работата 
продължава по-нататък с „повърх-
ностната система”. Тогава правите 
и плоските коремни мускули, както 
и мускулите на гърба започват да 
се подсилват със силови упражне-
ния. Терапията продължава дотога-
ва, докато поддържащата гръбнач-
ния стълб мускулатура достатъчно 
се стабилизира.  

Не показва ли обаче сърдечният 
инфаркт, че организмът вече е кри-
тично претоварен? „До инфаркт-
ни случаи по време на спорт се 
стига само тогава, когато чове-
кът е активен по-малко от 3 пъти 
на седмица”, - категоричен е д-р 
Хилдебрандт. Който всекидневно 
се движи, не е застрашен от пре-
товарване. Спортът е опасен само 
тогава, когато човек го упражня-
ва рядко.
Всеки вид спорт за издръжливост е 
подходящ за прекаралите инфаркт 
пациенти: спортно ходене, танци, 
изкачване на стълби. Кардиологът 
препоръчва на своите пациенти 
всеки ден интензивна активност – 
два-три пъти по 20 минути. В 20% 
от времето трябва да се правят 
силови упражнения. В началото 
човек трябва да започне трениров-
ките със средна интензивност, по-
късно може за кратко да бъде дос-
тигана максимална сърдечна чес-
тота. С подходящи паузи дори по-
дългите натоварвания не представ-
ляват риск. n
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ЗДРАВИ ПРЕЗ ЗИМАТА С 33 
ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ
Цветовете, листата и корените на лечебните растения ни поддържат естес-
твено здрави. Списание Аптека ви препоръчва някои ефективни натурални 
средства срещу най-честите оплаквания: 

На лекар: При симптоми, про-
дължаващи повече от 1 седмица. 
При усложнения като възпаление 
на средното ухо, ангина, бронхит, 
бронхопневмония.
6.  Гъбички на краката  

– сърбеж между пръстите
Причина: Най-често се дължат на 
заразяване в басейн, спортна зала 
или спа-център.
Естествена медицина: Мажете с 
противогъбично средство от апте-
ката. Смесете масло от мащерка с 
40-процентов алкохол в съотноше-
ние 1:10. Нанасяйте по стъпалата и 
между пръстите 2 пъти на ден като 
превенция.
На лекар: Диабетът благоприят-
ства гъбичките по краката. При 
често заразяване е добре да про-
верите дали причината не се крие 
в повишени нива на кръвната захар 
или диабет.
7.  Опадане на косата – повече  

от 120 косъма на ден
Причина: Честа причина за косопа-
да при жените е липсата на естро-
ген след раждане или през климак-
териума.
Естествена медицина: Масажи-
райте кожата на главата с розма-
ринова тинктура. Тя стимулира кръ-
воснабдяването и подсилва корени-
те на косата.
На лекар: Ако косата пада на кичу-
ри или опада само в определени 
участъци.
8.  Херпес – болезнени мехури  

по устните
Причина: Вируси атакуват устни-
те, понякога също гениталиите или 
очите. Почти всеки човек е носи-
тел на херпесния вирус, мехури се 
образуват обаче, само когато имун-
ната система е отслабнала.

1.  Акне – когато кожата страда  
от възпаления

Причина: Мастните жлези про-
извеждат твърде много мазнини, 
които запушват порите и предизвик-
ват възпаления. Причините често 
се коренят в хормоналните колеба-
ния през пубертета, дразнещи ве- 
щества (напр. парафина в козмети-
чните кремове) или медикаменти.
Естествена медицина: Разредете 
тинктура от невен със стерилна, дес-
тилирана или преварена вода в съот-
ношение 1:3 и с потупване мажете 
засегнатите участъци 3 пъти на ден.
На лекар: При тежки случаи на акне 
е добре да се консултирате с дер-
матолог, който да установи причина-
та за акнето и, ако е необходимо, да 
назначи подходящо лечение.

терии. Ефективно действие имат 
също копривата, енчецът и брезо-
вите листа. За превенция могат да 
се приемат екстракти от червена 
боровинка (от аптеката) или да се 
пие сок от червена боровинка.
На лекар: Ако оплакванията не 
отшумяват, при висока температура 
и / или наличие на кръв в урината. 
Също при бременност е добре да 
се консултирате със специалист.
3. Стомашно-чревно разтройство
Причина: Възможни причинители 
са вирусите, развалената храна, а 
понякога и непоносимост към опре-
делени хранителни продукти.
Естествена медицина: Дъвчете 
сушени черни боровинки – техните 
дъбилни вещества прочистват чер-
вата от отрови. Трябва също да се 
приемат много течности и известно 
количество сол.
На лекар: В случай че симптомите 
продължават дълго време, при нали-
чие на кръв и / или слуз в изпражне-
нията. При бебета, малки деца и въз-
растни хора е наложителна спешна 
консултация със специалист.
4.  Липса на желязо вследствие  

на менструално кръвотечение
Причина: Ако в организма липс-
ва желязо, кръвта не може да тран-
спортира достатъчно кислород. 
Жената се чувства отпаднала, кожа-
та й е бледа и нееластична.
Естествена медицина: Много бога-
ти на желязо са бобовите растения 
(варивата) и просото. Към това да 
се пие чай от мащерка и върбин-
ка (Verbena). 
На лекар: При силни или продъл-
жителни оплаквания.
5.  Простуда: носът тече,  

главата боли
Причина: При отслабен имуни-
тет вируси или бактерии проник-
ват в лигавиците на носа, гърлото 
и бронхите.
Естествена медицина: Дъбилните 
вещества и етеричните масла в 
сока от бъз ще прогонят вирусите, 
а високото съдържание на вита-
мин С ще подсили имунната сис-
тема. Мощно имуностимулиращо 
действие имат също пеларгони-
ята и ехинацеята, а анасоново-
то масло и евкалиптът разтварят 
секретите.

2.  Възпаление и слабост  
на пикочния мехур

Причина: Възпаленията се дължат 
най-често на бактерии. Последиците 
са непрекъснати позиви за урини-
ране и парещи болки.
Естествена медицина: Чаят от 
хвощ (Еquisetum) действа мочогон-
но и промива организма от бак-

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

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

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 
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Естествена медицина: Току-що 
появилият се е херпес е добре да 
се третира с мазило, съдържащо 
екстрат от маточина.
На лекар: Ако херпесът не е изчез-
нал след 12 дни. За малките деца 
и бременните жени бързата кон-
султация със специалист е нало-
жителна.
9.  Кашлица – спазматичана  

и дразнеща
Причина: Най-честият симптом за 
простуда или грип.
Естествена медицина: Джинджи-
фил или мащерка да се пият 
под формата на чай или сироп. 
Ефективни са също натуралните 
препарати с теснолист жиловлек, 
бръшлян и исландски лишей (от 
аптеката).
На лекар: При продължителни 
симптоми, повишена температура 
след едноседмичен период, както и 
при болки в гърдите.
10.  Сърбеж – не винаги  

е безобиден
Причина: При инсектно убожда-
не сърбежът бързо отшумява. При 
невродермит той е хроничен.
Естествена медицина: Екстактът 
от жълт кантарион допълва лекар-
ствената терапия и успокоява въз-
паленията. Кремовете с екстракт от 
вечерна роза (Oenothera biennis) са 
подходящи като всекидневна под-
държаща терапия, също и за малки 
деца.
На лекар: При невродермит кон-
султацията с дерматолог е задъл-
жителна.

Често пъти те са съпроводени с 
болки в корема и кръста.
Естествена медицина: Чаят от 
пачи очиболец (Potentilla anserina) 
отпуска спазмите. Екстрактът от 
червена детелина успокоява мен-
струалните смущения.
На лекар: При особено силни, пов-
тарящи се болки.
13.  Синузит – възпаление  

на околоносните кухини
Причина: Най-често е последица 
от хрема: отеклите лигавици пре-
чат на протичането на скретите и те 
се събират в околоносните кухини, 
създавайки идеална среда за раз-
множаването на вируси и бактерии.

11.  Главоболие – честа  
последица от напрежение

Причина: Най-често се дължи на 
неправилна постановка на тялото, 
продължително седене, стрес или 
претоварване. Причината може да 
бъде също вирусна инфекция, про-
блеми с очите или зъбите.
Естествена медицина: Разтрийте 
челото и слепоочията с неголя-
мо количество чисто лавандулово 
масло или го сипете в ароматизи-
раща лампа.
На лекар: Ако главоболието се пов-
таря често, оплакванията са про-
дължителни и / или се засилват.
12. Менструални оплаквания
Причина: Повечето жени страдат 
от хормонални колебания преди и 
по време на менструалния цикъл. 

Естествена медицина: Парните 
бани с лайка или етерични масла 
(напр. от борови връхчета, евка-
липт) или промивките на носа с 
морска сол разтварят секретите. 
Също екстрактът от ананас броме-
лаин и анасоновото масло (от апте-
ката) отбъбват лигавиците и дей-
стват противовъзпалително.
На лекар: При тежки болки, темпе-
ратура, виене на свят. Когато оплак-
ванията въпреки домашното лече-
ние не отшумяват.
14.  Нервозност – стресът удря  

в стомаха
Причина: Претоварването, страхът 
и стресът могат да разболеят и бук-
вално.
Естествена медицина: Чайовете 
с екстракти от валериана, мато-
чина, жълт кантарион, мъченица 
(Passiflora incarnata) и хмел отпус-
кат тялото, психиката и подпома-
гат съня.
На лекар: При страхови състояния 
и хронично недоспиване.
15.  Болки в ушите – истинско 

мъчение
Причина: Най-чести причините-
ли са бактериите. Възпалението в 
ухото се проявява чрез силни, поня-
кога нетърпими пулсиращи болки.
Естествена медицина: Лукът 
има антибактериално действие. 
Болното ухо се налага с лучена тор-
бичка (нарязана на ситно 1 глава 
суров лук се слага в памучна кърпа 
и се притиска към ухото). 
На лекар: При съмнения за възпа-
ление на средното ухо. n

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
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НА КОЛКО 
ГОДИНИ СТЕ 
ВСЪЩНОСТ?

Вие, разбира се, знаете колко години са изтек-
ли от деня на раждането ви, т.е. своята хроно-
логична възраст. Вашата биологична възраст 
обаче може да се отклонява значително – често 
пъти с 10, а понякога дори с 20 години. Тя 
отразява действителното състояние на тялото 
ви, което се повлиява от наследствени пред-

поставки и начина ви на живот. 
Като основа на настоящия тест 
са залегнали единствено сигур-
ни, научно доказани фактори, 
които повлияват продължител-
ността на живота и ви опреде-
лят съответно като биологично 
по-млади или по-стари.

Вашият пол?  мъжки:                         0
 женски:                        4

Средно колко порции плодове 
и зеленчуци ядете на ден?

 по-малко от 1 порция:  0
 поне 1 порция:             2

От колко години се храните 
съзнателно здравословно?

 от 0-1 години:               0
 от 2-5 години:               0,5
 от 6-10 години:             1
 над 10 години:              1,5

Колко често консумирате риба?   по-малко от 1 път  
на седмица:                 0

 поне 1 път на седмица: 1

Колко често приемате  
истински месни ястия?

  повече от 2 пъти  
на седмица:                 0

 0-2 пъти на седмица:   1

Колко често се движите в про-
дължение на поне 30 минути?
(Леки тренировки за издръжливост 
като джогинг, спортно ходене, плу-
ване, колоездене или енергична 
разходка)

  по-малко от 1 път  
на седмица:                 0

 1-2 пъти на седмица:   1,5
  повече от 3 пъти  

на седмица:                 3

Правите ли наред с трениров-
ките за издръжливост и силови 
тренировки?

 не:                               1
 да:                               0

Пушили ли сте през  
изминалите години?

 над 10 цигари на ден:  0
 1-10 цигари на ден:      1
  понякога, но под 1  

цигара на ден:             2,5
 не:                               3

Въпрос Отговор Точки Въпрос Отговор Точки 
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Пушили ли сте преди?  над 10 години:             0

 6-10 години:                 1

 1-5 години:                   2

 никога:                         3

Средно колко питиета пиете 

на ден?

(Едно питие = 1 чаша бира  
или 1 чаша вино)

 повече от 3:                 0

 2-3:                              1

 0-1:                              2

Колко високо е кръвното  

ви налягане?
 повишено                    0

 не знам:                       0,5

 нормалнo                    1

 ниско:                          2

Колко голяма е обиколката  

на талията ви?

Жени:

 над 100 см:                  0

 80-100 см:                    1

 под 80 см:                    2

Мъже: 

 над 114 см:                  0

 94-114 см:                    1

 под 94 см:                    2

Колко висок  

е холестеролът ви?

над 6:                                 0

не знам:                             0,5

от 4 до 6:                           1

под 4:                                 2

Посещавате ли редовно  

солариум?

да:                                     0

не:                                     0,5

Имате ли поне 1 слънчево 

изгаряне на година?

да:                                     0

не:                                     0,5

Упътване:
Отговорете на следващите въпроси толкова точно, колкото можете. Избирайте винаги само един от възможните отговори. Накрая съберете 
натрупаните точки и с помощта на приложените формули изчислете своята биологична възраст и вероятна продължителност на живота.
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Можете ли да се опишете  
като хронично стресирани?

да:                                     0
не:                                     1,5

Доволни ли сте от социалното 
си обкръжение 
(партньор, семейство, 
приятели)?

по-скоро не:                       0
по-скоро да:                       1,5

Доволни ли сте от сексуалния 
си живот?

по-скоро не:                       0
по-скоро да:                       1

Можете ли като цяло да  
се определите като щастлив 
човек?

по-скоро не:                       0
по-скоро да:                       1,5

Има ли във вашето семейство 
случай на раково заболяване, 
сърдечен инфаркт или инсулт?

да:                                     0
не:                                     1,5

Имате ли близък роднина под 
60 години с раково заболяване, 
сърдечен инфаркт или инсулт?

да:                                     0
не:                                     1,5

Ходите ли на профилактични 
прегледи? (при гинеколог, мамо-

лог, уролог, проктолог, дерматолог)

никога:                               0
нерегулярно:                      1
регулярно:                         2

Посещавате ли поне веднъж  
на година стоматолог?

да:                                     0
не:                                     1

Резултати:
Формулата за изчисляване на биологичната възраст е следната:
(120 – числото на събраните от вас точки) x годините ви x 0,01 = биологичната ви възраст
Вашата биологична възраст е ..... години.

Формулата за изчисляване на вероятната продължителност на живота е следната:
Числото на събраните от вас точки x 0,8 + 65 = вероятната продължителност на живота ви
Вероятната продължителност на живота ви е ..... години.

Въпрос Отговор Точки Въпрос Отговор Точки 

Този тест се позовава на най-важните известни фактори на влияние от статистическите данни за средната и очакваната прдължителност на живота. Той представлява контролна 
цифра, която отразява настоящето ви състояние спрямо засегнатите показатели. Ако, например, предложеният тест е отразил вероятна продължителност на живота, която вече 
сте прекрачили, е възможно тя да се дължи на фактори, които не са намерили отражение тук. 
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КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

Серия, създадена да поддържа суха и чувствителна кожа, каквато е детската.
Сухата и чувствителна детска кожа има нужда 
от постоянни грижи, интензивно омазняване 
и хидратиране. Полиненаситените мастни 
киселини в маслото от Нахткерце (цис-
линолова 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. 

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО


