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ХОДЕНЕТО НА БОС КРАК
ПОДСИЛВА ЗДРАВЕТО
Топъл мек пясък или гъделичкащ килим от хладна трева – можете ли да забравите това невероятно усещане за свобода под стъпалата си? Ето че лятото
отново е в разгара си и можете да му се насладите, след като цяла година сте
стягали краката си в тесни обувки. Все повече са хората, които не само се радват на позитивната емоция, но и извличат полза за здравето си. За целта в
Европа се появиха специални алеи, паркове и обувки за босо ходене.
Dr Theiss Naturwaren GmbH
Ven_PLA_BeReBals_A1_BG
PLA
–
594 x 841 mm
0911030

Стъпалата са нашият фундамент
– на относително малка площ те
поддържат тежестта на тялото и ни
свързват със земята. Като стабилна основа на къща здравите стъпала се грижат за това статиката на
цялото тяло да бъде добре координирана. Ако те са слаби или нестабилни, тялото също излиза от равновесие. Не само коленете, по-високите „етажи” също могат да излязат от строя, ако възникнат проблеми със стъпалата. А такива,
за съжаление, има всеки човек,
който целогодишно стъпва на твърди кожени подметки и здраво подплатени обувки.
–
–

–
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За това свидетелства не само опитът на босо-ходещите. Също научните изследвания стигат до шокиращи заключения. Американски
изследователи се нагърбили със
задачата да проучат дали модерните обувки за джогинг са по-подходящи за тичане от босите крака.
Оказало се, че за 68% от пробандите тичането на бос крак било

по-малко натоварващо за стъпалата, коленете и тазобедрените
стави! Авторите говорели за това,
че натоварването с обувки за джогинг било по-голямо дори от ходенето на висок ток. Най-отчетливо се
усещала разликата при тазобедрената става (с обувки натоварването било с 54% по-голямо отколкото
при босото тичане). Но също коляното и глезенът страдали често от
подметката и „тапицерията” на хайтек маратонките.

Да усетиш света
със стъпалата си

Стъпалото – едно
впечатляващо произведение
на изкуството

Човешкото стъпало е една добре
измислена и перфектно функционираща биомеханична конструкция, която трудно би могъл да
измисли дори инженер: множество
кости и костички, сухожилия, връзки и мускули оформят в стъпалото надлъжни и напречни сводове. Благодарение на тях при ходене или при тичане можем силно
да натискаме напред. Успоредно с
това сводовата конструкция може
да омекоти сблъсъците с контактната повърхност посредством пружиниране.

Без него всеки допир на крака със
земята би представлявал удар,
който би се разпространил от стъпалото до главата. Това става понякога, когато по навик започнете да
тичате, стъпвайки първо на петата. По-правилно е да се приземявате на страничните или предните
възглавнички. Малките деца правят
това автоматично, когато се учат
да ходят. Те оставят стъпалото да
се търкаля през надлъжния свод
напред към напречния свод. Това
естествено пружиниране обаче е
възможно само тогава, когато мус-
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Босото ходене – естествена
медицина срещу болките

Босото ходене напротив подсилва
мускулатурата на стъпалата и спомага за това те да запазят функцията си на стабилна основа. Върху
неравна почва босите стъпала
всъщност упражняват автоматично дебалансирането, тъй като без
кожения си „корсет” те са по-нестабилни, следователно им се налага
да работят повече. Многото малки
мускули се активират и цялостната
мускулатура на стъпалото се подсилва при естествената нестабилност на босото ходене.
С боси крака човек се научава да
изгражда едно здравословно напрежение в стъпалото. Така сводовете
могат отново да се издигнат и да
възстановят естествените си пружиниращи функции. Издръжливите
сводове на стъпалото се грижат за
правилното разпределяне тежестта
на тялото и по този начин разтоварват тазобедрените стави. Гърбът
също може отново да се изправи,
а напреженията във врата и раменете да се отпуснат. Много от тичащите на бос крак маратонци свидетелстват за това, че са се отървали от болките в стъпалата, коленете и гърба, след като са захвърлили обувките.
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кулите не са отпуснати. А при повечето хора се случва именно това.
Стъпалото им става все по-широко
и все по-плоско. На който се е случвало да носи гипс, знае колко бързо
се отпускат мускулите, които не се
използват. И макар повечето от нас
да не държат стъпалата си постоянно в гипс, всекидневното носене на
твърди подметки може да има подобен ефект.
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Преди една-две генерации за много
деца ходенето на бос крак e било
символ на лятната ваканция и свободата. С боси стъпала човек може
бързо да тича, да се катери по
камъни или да балансира по клоните на дърво. Преди всичко обаче
той усеща почвата под краката си!
Усеща топлината на пясъка, грапавината на камъните и хладната
мекота на мъха. Забелязва как пружинира горската пътека, как слънцето напича и изсушава всичко до
степен то да се пука и пращи под
краката му, докато на сянка земята
е влажна и хладна.

В действителност краката могат да
бъдат точно толкова чувствителни
и подвижни, колкото са и ръцете,
ако не ги криехме постоянно в кожени „ръкавици” с дебели подметки.
Как се отразява това на краката,
може да обясни следното сравнение: ако ден след ден пъхате ръцете на малко дете в груби кожени
ръкавици, едва ли можете да очаквате от него да усвои клавирни умения или да се справя добре с фина
бродерия. При стъпалата не е поразлично: сензитивността и мускулите атрофират в твърдите кожени обувки.

Който се движи без обувки обаче,
обръща повече внимание на това,
което се случва под краката му,
забелязва и усеща отделните компоненти от пътя. Когато не върви
по асфалта, контактът със земята
се превръща в безценен рефлексионен масаж на стъпалата, който
балансира тялото и психиката,
подобрява вниманието и наблюдателността, поддържа организма в
стабилно равновесие и се грижи за
доброто настроение.

Никакъв страх
от босите крака

Кой обаче в наши дни би излязъл от
жилището си с боси крака? Който е
свикнал целогодишно да носи обувки, се чувства несигурен без тях.
Хората винаги си мислят за мръсотията и острите предмети. Но те
престават да бъдат проблем, когато дермата се удебели и стъпалото
загрубее. До степен да се ходи дори
по натрошено стъкло или нажежени
въглени – тайната на маговете и
нестинарите се крие единствено в
тренировката. Като начало желаещите могат да започнат да събуват обувките на плажа, вкъщи, на
двора или в парка. Въпреки ентусиазма си обаче е добре да не прекаляват в началото – непривичното
ходене без обувки може да доведе
до дискомфорт и микро-мускулни
трески. Това, разбира се, не е повод
за притеснение, защото целта на
тренировката е мускулите да заякнат, за да могат отново да издигнат
сводовете на стъпалото. А всеки
спортист знае, че малката мускулна
треска означава именно това.

Страхът се крие в главата,
а не под краката

Представете си сега, че пред вас
се простира път, постлан с шипове и тръни. Да минете по него ви
се струва болезнено, нали? Който
си представя, че на всяка крачка
ще изпитва болка, няма да иска да
направи и крачка напред или пък
вървенето ще му коства огромни
психически усилия.
Съвсем различно се чувства човек,
когато затвори очи, започне да диша
дълбоко и си предстви зелена поляна или затоплен фин пясък. Тогава
той се отпуска и прави следващата
крачка, без да мисли за болката. В

Действително при ходенето на бос
крак стъпалата загрубяват и стават
по-нечувствителни към бодили и
камъни. Това се случва не за сметка на образуването на повърхностен рогов слой, а защото по-дълбоко намиращата се дерма се удебелява и става по-издръжлива.
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пълнежи. Някои могат да се носят
като обикновени обувки, други са
предназначени за специфични терени или спортни дейности като катерене, сърфинг, колоездене и пр.
Аргументите срещу обувките са убедителни, но страхът от наранявания и инфекции също не е за подценяване. Особено за хората, които
се занимават със спорт в екстремни условия. Това налага и разработването на модели, които биха имали
необходимата здравина, издръжливост, добро сцепление и биха поддържали тялото в правилна постановка, без това да бъде компенсирано с изкуствени сводове, пълнежи
или подплънки. Т.е. обувките трябва
момента, в който си отвори очите и
види тръните, се завръща не само
представата, но и физическото усещане за болка.
Дали ходенето на бос крак ще се
окаже хубаво или болезнено преживяване зависи често пъти не толкова от усещанията в стъпалото,
колкото от това, което се случва в
главата.

С или без обувки
за босо ходене

Обувки за босо ходене? Звучи като
противоречие. Идеята обаче не е
съвсем лишена от смисъл: в града
има пътища, предмети и мръсо-

тия, с които човек със сигурност не
би искал да влиза в пряк контакт. В
природата също има пътеки, които
е по-добре да бъдат избягвани. А
тези, които са разбрали или изпитали предимствата на босото ходене,
биха искали да могат да упражняват здравословното движение.
Съществуват различни модели:
някои от тях наподобяват домашни пантофи, други са като чорапи с
тънка силиконова подметка, трети
пък имат обособени пръсти и приличат на крак на саламандър. Има
и такива, които са като олекотени
тренировъчни обувки. Единственото
общо между тях е, че нямат никакви

да бъдат леки, тънки, подвижни и в
същото време с оптимална здравина и защита. Успоредно с флексибилността се изисква също устойчивост на температурни амплитуди
и по възможност водонепропускливост. При разработването на моделите се обръща внимание също на
подходящия за спортни или градски условия дизайн и не на последно място на екологичните материали (естествена кожа, растителни
бои и пр.), голяма част от изработката пък изисква ръчен труд. Не е
учудващо, че цените на подобен тип
обувки не са никак ниски и засега е
трудно да бъдат намерени на българския пазар.

Първите стъпки без обувки –
за какво трябва да внимавате

С ходенето на бос крак или по
чорапи вкъщи няма проблем. В
градината, парка или дори в гора-

Решението е Venen Gel
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та също не е трудно да свалите
обувките и да усетите земята под
краката си. тези, на които това
занимание се струва скучно, могат
да тренират подвижността на стъпалото си, като опитват да повдигат с пръстите на краката си малки
камъчета, клечки или да късат
тревички. Сутрешните разходки
по ливадата могат да имат добър
закалителен ефект, който е полезен както за сърдечно-съдовата
система, така е и от помощ при
хронично студени крака. За целта
са необходими само малко ентусиазъм и будилник. За да могат
да се наподобят полезните студени бани на краката, допълнително обогатени с тонизиращ масаж
на рефлексионните зони, е важно
да се стане рано, докато росата все още не се е изпарила от
тревата. След това краката трябва добре да се подсушат и да се
обуят топли чорапи.

През зимата можете да направите
и няколко крачки в снега. Ходенето
по снега с боси крака за няколко секунди или минути оказва благотворно действие на организма.
Но внимавайте да не измръзнете - не допускайте да изгубите чувствителността на пръстите си. След
разходката енергично разтрийте
и затоплете стъпалата си.

Радостта от ходенето
на бос крак

В Европа има специални алеи, паркове и увеселителни атракции за ходене на бос крак като дървени пътеки, кални улеи, въжени градини или
водни терени, които позволяват съпреживяване на босото ходене и забавление на големи групи от хора. По
нашите ширини преживяването все
още е въпрос на лична инициатива.
Паркове има, въжени градини също
се намират, разнообразни терени и
предизвикателства колкото искате,
остава само да свалите обувките –
сами или в група. Да почувствате свободата, да усетите земята под краката си и връзката с нея. Не ви струва
нищо, не рискувате кой знае колко и
няма какво толкова да изгубите, освен
задръжките и предубежденията си.
Можете обаче да спечелите – близък
контакт с природата, здраве, радост и
позитивизъм. Опитайте! n

Търсете магнитните
фигурки на Спортакус,
Стефани, Робин във
всяка опаковка
на Мултивитамол
„Мързел Град“

Ходене
без обувки
– какво трябва
да знае всеки
l Кога сте се ваксинирали за последно против тетанус? Нараняванията
от остри предмети и замърсени повърхности са по-редки, отколкото
предполагат начинаещите, но не са изключени. При всички случаи е
добре да си подсигурите защита срещу тежки инфекции.
l Диабетиците не трябва да рискуват с никакви наранявания, тъй като
е възможно да останат незабелязани и трудно се лекуват. Същото се
отнася и за хората с нарушено кръвосъсирване или други специфични кръвни заболявания.
l В началото в никакъв случай не ходете боси прекалено дълго, тъй
като има опасност от претоварване. Последиците могат да бъдат не
само уморени крака и мускулна треска, но са възможни и проблеми
с ахилесовото сухожилие.
l Ходенето на бос крак не означава автоматична промяна към здравословен стил на ходене. Който години наред е стъпвал с петата
напред, няма да започне да стъпва по различен начин, само защото е събул обувките. Стъпването с предната част на стъпалото трябва да се упражнява съзнателно. В нюйоркска болница са постъпили вече немалко бегачи с фрактури на петите, които са носели обувки за босо тичане.
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БЪРЗА ПОМОЩ

УЖИЛВАНЕ ОТ ОСИ:

ОПАСНОСТ ЗА АЛЕРГИЧНИТЕ!
Стършели кръжат около храната, пчели пролазват
в чашите със сок, оси строят гнездата си по терасите –
в топлите месеци на годината опасността от ужилване е най-висока. Ухапването от насекоми действително е болезнено и неприятно, но в повечето случаи не
е опасно, освен ако засегнатите не реагират с алергия на инсектната отрова.
Около 3% от населението може
след ужилването на пчела или
оса да изпадне в животозастрашаваща ситуация. При страдащите от алергия към жилещите насекоми имунната система реагира
свръхчувствително на попадналата в организма отрова. За кратко
време при алергия към инсектна
отрова може да се стигне до опасни за живота симптоми.

Да се прилага 3-4 пъти дневно върху засегнатите участъци

При алергия към инсектна
отрова задължително
при алерголог
Най-чести алергични реакции се
наблюдават при ужилвания от оси.
Това не е изненадващо, като се
има предвид агресивното поведение на жълтите насекоми: те
постоянно кръжат около хората за
разлика от пчелите, които предпочитат да се държат на дистанция.
Пациентите с алергия към инсектна отрова трябва особено много
да внимават да избягват контакт
с опасните ципокрили. Това обаче
не е много лесно да се направи
през лятото, когато осите са притеглени от храните, напитките и
ярките цветове. Също парфюмите и другите аромати ги привличат в близост до хората. Дори едно
единствено ужилване може да предизвика тежък алергичен (анафилактичен) шок. Първите признаци
могат да бъдат зачервяване, оток и
силен сърбеж на засегнато място,
усещане за горещина или повдигане. Тези симптоми обаче могат за
няколко минути да придобият драматичен характер и дори да доведат до смъртен изход. Ето защо
при анафилактичен шок засегнатите трябва да са в състояние
сами да предприемат нещо, преди

да успеят (и най-вече за да успеят!) да получат лекарска помощ.
Затова те трябва да са снабдени с
комплект за първа помощ винаги,
когато има и най-малка опасност
от ужилване на оси или пчели –
при работа в градината, на плажа,
по време на разходка с приятели
или в ресторанта.
Предписването на медикаменти
за първа помощ не е достатъчно.
Който е преживял анафилактична
реакция, трябва задължително да
се консултира с алерголог, който
да направи необходимите изследвания, за да изясни кое инсектно ужилване е предизвикало анафилаксията. Пациентът трябва да
бъде подробно запознат с естеството на алергията си, както и със
свързаните с нея рискове.
Възможна терапия е т.нар. хипосенсибилизация. Същността й се
състои в това, имунната система
постепенно да свикне с все по-големи дози от предизвикващата алергична реакция инсектна отрова. По
този начин може да се постигне
приспособяване на организма към
отровата до степен, той да престане да реагира с анафилаксия поне
при единично ужилване. Важно е
също така засегнатите да бъдат
обучени правилно да използват
медикаментите за първа помощ. n

Опасност за живота:
Трябва да се реагира бързо!

„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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Алерголозите съветват: Ако при
ужилване от стършел, пчела, оса
или друго насекомо симптомите не
се ограничат само със засегнатото
място, трябва веднага да се потърси спешна медицинска помощ.
Ситуацията може да се окаже животозастрашаваща, затова трябва да се реагира много бързо. Особено ако пациентът не е снабден с комплект за първа помощ или е изпаднал в анафилактичен
шок за първи път.

ВЪЗПАЛЕНИЕ И СЛАБОСТ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР:

НАЙ-ДОБРИТЕ СРЕДСТВА
ЗА САМОПОМОЩ
Слабостта и възпаленията на пикочния мехур спадат към
типично женските заболявания. По темата, която дълго
време е била табу, в наши дни се дискутира открито.
Специалисти предлагат изпитани рецепти за предотвратяване и лечение на оплакванията.
Около 4 милиона жени страдат от
слабост на пикочния мехур само в
Германия, реалната цифра обаче
вероятно е два пъти по-голяма,
са на мнение специалистите. Как
се стига до симптомите на инконтиненция на урината и защо те се
срещат по-често с напредване на
възрастта?

за уриниране. Преди всичко при
смях, кашлица или кихане те могат
да бъдат толкова силни, че урината да не може да бъде задържана.
При тежки форми дори при ставане или стоене е възможно изпускане на урина.

Причини и симптоми

По правило за слабостта на пикочния мехур има две причини: или
натискът върху мускулатурата на
пикочния мехур е твърде голям,
или съединителната тъкан и мускулите в тазобедрената област са
твърде слаби. Прекалено големият натиск може да бъде предизвикан например при преса, получена от ходене по голяма нужда при
тежка констипация или при раждане. Също честото неправилно повдигане на тежести може да доведе до силен натиск.
От друга страна и чрез неправилни тренировки тазовата мускулатура може да атрофира при някои
жени. Ако към това се добави слабост на съединителната тъкан и /
или наднормено тегло, слабостта
на пикочния мехур е само въпрос
на време. Специалистите наричат
това състояние стрес-инконтиненция или инконтиненция, дължаща
се на претоварване.
Типични за слабостта на пикочния мехур са внезапните позиви

За нервен пикочен мехур се говори, когато жената непрекъснато
има чувството, че й се налага да
отиде до тоалетната. Най-често
обаче тя отделя минимални количества урина. Специалистите говорят също за императивна (капкова) инконтиненция. Ако изпразването на пикочния мехур е съпроводено и с болки, в повечето случи зад
това се крие инфекция. Много често
стрес-инконтиненцията и императивната инконтинеция се проявяват
комбинирано. За да бъде преодолян проблемът, е важно чрез точни
изследвания и специални измервания на натиска върху пикочния
мехур урологът да установи каква е
основната причина. Тъй като само в
този случай е възможно назначаването на адекватно лечение.

Как може да се подсилят
мускулите на тазовото дъно

В начален стадий помага например, ако регулярно, многократно в
рамките на деня в тоалетната се
задържа за няколко секунди струята при уриниране. Много по-ефективно е обаче тренирането на цялата тазова мускулатура. С предразположението към слабост на пикочния мехур човек може да се справи
и с натурални средства.

Ефективни са например хомеопатичните средства Helonias, Lilium tigrinum,
Murex, Natrium muriatikum, Sepia или
Salicea. Но изборът на хомеопатично
средство е най-добре да бъде консултирано със специалист.
Жените, които предпочитат шлюсеровите соли могат в продължение на шест седмици да приемат 4
пъти на ден по 3 Calcium fluoratum
D12, Calcium phosphoricum D6,
Calcium carbonicum Hahnemanni D6
и Magnesium phosphoricum D6.

По-редки
позиви
за уриниране –

ПОВЕЧЕ РАДОСТ
от живота
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Ограниченията и срамът
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на уринарна инконтиненция – неволево изпускане на урина,
което може да се обективизира и представлява социален и хигиенен проблем. Според международната Асоциация по Континентност съществуват 4 типа
инконтиненция:
l При напрежение (стресинконтиненция) – изпущане при физически усилия като кашляне, смях,
кихане. Среща се най-често при млади раждали
жени с неврологични увреди на тазовото дъно по
време на раждането.
l Императивна инконтиненция – изпущане вследствие силен позив за уриниране. Най-честият тип
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактивност на мускулатурата на пикочния мехур.
l Инконтиненция при пренапълване на пикочния
мехур, най-често свързана с нарушение на инервацията на пикочния мехур.
l Рефлекторна – при заболявания или травми на гръбначния мозък с възникване на микционен рефлекс
под мястото на увредата.
Началната терапия на уринарната инконтиненция
включва упражнения на тазовата мускулатура, трениране на пикочния мехур и антихолинергични лекарствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmolyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една
таблета. Представлява урологично спазмолитично
средство за отпускане на мускулатурата на пикочния мехур. Той блокира холинергичните мускаринови рецептори в мехура и по този начин инхибира контракциите на гладката мускулатура. Намалява вътремехурното налягане, увеличава капацитета на мехура
и намалява честото уриниране на малки порции урина.
Spasmo-lyt® се използва за
лечение на чести позиви
за уриниране, често
уриниране
през
нощта, невъзможност за потискане и контролиране на позивите за
уриниране, непрекъснато изтичане
на урина (подмокряне), придружени от
силно желание за уриниране с нестабилен пикочен мехур, както и при нарушение на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно,
след консултация с лекар, който да установи причината за уринарната инконтиненция.
Д-р Галина Бъчварова
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Стабилна тазова мускулатура с помощта
на мост от раменна опора

Легнете по гръб със свити в коленете крака, отворени на широчината на раменете. Ръцете поставете свободно до тялото с дланите нагоре. При вдишване
повдигнете бавно и внимателно седалищните части, без да отделяте раменете и
петите от пода, като тежестта остава върху стъпалата. При издишване задръжте тази позиция на тялото.
След това вдишайте дълбоко още веднъж и си представете, че целият въздух
достига до слабините ви. Опитайте да повдигнете и горната част на тялото на
високо, без да въртите раменете назад. Коленете при това не бива да отиват
настрани, а по-скоро с натиск да се стремят едно към друго.
След три вдишвания бавно, прешлен по прешлен, върнете тялото в изходна
позиция, като последно отпуснете на пода седалищните части.
Опънете краката и ги разтърсете, за да се освободят от напрежението.
Повторете упражнението 3 пъти. Опитайте се в рамките на една седмица да
задържате моста все под-дълго – от 3, през 6 до 10 вдишвания.
Също урологичните спазмолитични
средства могат да облекчат оплакванията. Те целят отпускане на мускулатурата на пикочния мехур, снижаване на вътрешномехурното
налягане и намаляване на честото
отделяне на малки порции урина.

Фактът, че майките още няколко
години се грижат и често повдигат
все по-натежаващото дете, спомага
за това да се оказва един постоянен натиск върху пикочния мехур.

Защо гимнастиката
на тазовата мускулатура
е толкова важна

Жените, които са родили едно или
повече деца, са с повишен риск от
слабост на пикочния мехур. Ето
защо на младите майки често се
препоръчва гимнастика за заздравяване на тазовата област. Колко
време обаче е нужно да се провежда тази гимнастика, по кое време и
по колко пъти на ден? Тазова гимнастика трябва да се прави цял
живот, са на мнениие специалистите – след раждане особено интензивно и по много пъти на ден.

С напредване на възрастта състоянието на съединителната тъкан и
мускулатурата не става по-добро,
често пъти се добавя и наднормено
тегло. Затова гимнастиката на тазовата мускулатура продължава да
бъде все така важна.
Най-добре е първоначално упражненията да бъдат консултирани
с физиотерапевт или опитен треньор, за да може човек да развие
усет за това в какъв ритъм мускулите трябва да бъдат напрягани и
отпускани. Когато той научи това,
може да се упражнява по всяко
време – на работното си място,
докато върви или се реди на опашка. Добре е също да усвои и правилната техника на повдигане на
тежести.
Сутрин преди ставане още в леглото може да прави познатият от йога
мост от раменна опора (вж. карето). Също бели-дансингът може да
способства за укрепване на тазовите мускули.

Относително ново средство за заздравяване на мускулатурата в тазовата област представляват вибрационните тренировки на цялото
тяло. При тях човек застава върху
наподобяваща везна люлка, балансирането на която изисква контрахирането на различни групи мускули, за да се поддържа равновесието на тялото. При това се тренира не само мускулатурата на краката и гърба, но и на тази в тазовата област. За целта съществуват и специални фитнес уреди.
При вече налична инконтинеция е
добре тренировките да се правят
първоначално под наблюдението
на физиотерапевт, който правилно
да напасне индивидуалните ритъмни импулси.

ните уринарни субстанции от организма. По-добре е да се поемат
достатъчно течности, но постепенно да се удължават паузите
между ходенето до тоалетна и по
този начин да се повиши способността за задържане на урината.
За определен период от време е
добре човек да записва какви са
изпитите количества, след колко
време усеща позиви за уриниране
и какво количество течност отделя.
Така по-добре може да бъде контролирано състоянието на пикочния мехур и отчитано евентуално
настъпилото подобрение.
Дори да страда от инконтиненция
обаче, човек пак трябва да изпива около 1,5 до 2 литра вода на
ден. Вегетарианците, които приемат голямо количество плодове
и зеленчуци, като цяло се нуждаят
от по-малко течности, тъй като ги
поемат с храната. Който се храни
нездравословно или соли много,
се нуждае обаче от повече.

Възпалението на пикочния
мехур – често срещано
оплакване при жените
Съвсем нов е методът “ProFit for
the Lady”, с помощта на който тазовата мускулатура може да бъда
управлявана целенасочено, безпроблемно и по всяко време.
Практикува се посредством специален еластичен тампон, свързан
чрез електроди с малък електрически уред, който може дескретно да бъде прикрепен към долното бельо. С натискане на копчетата могат да бъдат избирани различни програми, насочени да се
работи при променящо се съпротивление. Тазовите контракции се
усещат като вибрации по кожата. Уредът позволява настройването на индивидуална тренировъчна
програма, която може да бъде съставяна и контролирана онлайн.

Колко трябва
да се пие при слабост
на пикочния мехур

Много жени, страдащи от слабост на пикочния мехур, ограничават приеманите през деня течности до минимум. Това е не само
неправилно, но и вредно, тъй като
затруднява отделянето на остатъч-

Още по-разпространено е възпалението на пикочния мехур.
Изследванията показват, че всяка
втора жена се е сблъсквала с проблема поне веднъж в живота си.
При инфекция освен постоянните
позиви за уриниране се наблюдават също болки и парене при отделянето. Отделените количества
урина по правило са малки и често
пъти са свързани със спазми.

Но най-често отслабената имунна
система е причина за възпалението. В този случай организмът не
успява да се справи с бактериите
независимо дали при диабет, след
друго прекарано заболяване или
при охлаждане.

Натурални средства
за лечение и превенция
на възпаленията

На първо място по ефективност
са т.нар. растителни антибиотици
(например латинката и хрянът). Те
се поемат от кръвта още в горната част на червата и не увреждат
чревните бактерии. И хомеопатични средства могат да помогнат, но
подходящите количества и миксове е добре да се консултират със
специалист. Неправилното темпериране и баните на открито през
летния сезон особено много благоприятстват инфекциите на пикочните пътища. Затова е добре след
къпане да се сменя мокрия бански,
да не се прекалява с климатика и
да се внимава с вечерния бриз.
Важно е краката винаги да са
на топло, тъй като стъпалата са
директно свързани чрез меридиан
с пикочния мехур. При първи симптоми на възпаление е добре да се
постави топла бутилка на корема,
тялото да се затопли с одеяло и да

се приемат много течности, които
да промият пикочния мехур.
Добро действие има сокът от червена боровинка. С помощта на
витамин С той подкиселява урината и пречи на бактериите да
се заселят по стените на пикочния мехур. Трябва да се ядат леки
алкални храни, които не затрудняват храносмилането.
Също шлюсеровите соли могат да
помогнат в началния стадий на
заболяването. Препоръчва се на

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

Вземи
уронат.
Причинители на възпалението на
пикочните пътища са винаги бактериите, които взимат надмощие
при охлаждане, неправилна лична
хигиена, усилен обмен на полови секрети или неправилно катетъризиране. Заболяването често
рецидивира при жените. За това
има различни причини - от анатомични до хигиенни. За разлика от мъжете жените имат по-къса
уретра и за бактериите е по-лесно да проникнат от външната генитална зона навътре в пикочния
мехур. Хормоналните колебания
могат да доведат до това, не само
вагиналната лигавица, но и пикочният мехур да атрофира и по този
начин да се улесни заселването
на бактериите. Също една антибиотична терапия може да наруши
баланса между добрите и лошите
бактерии по кожата и лигавицата.

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.
9

всеки десет минути да се взима
по 1 таблета Natrium phosphoricum
D6 – по възможност на смяна с
Natrium sulfuricum D6, ако възпалението е вследствие на преохлаждане и мокрота.
Случаите, в които се наблюдават
повтарящи се, протичащи без температура инфекции, те най-често се дължат на продължителна
антибиотична терапия, вследствие
на която е унищожена естествената чревна флора и са увредени
лигавиците, а това води до следващи инфекции. Тогава е най-добре имунната система да бъде подсилена с натурални средства.
Гореописаните растителни антибиотици от латинка и хрян например не увреждат чревните бактерии, което е много важно при лечението. Ефективно е също действието на препаратите с ехинацея и
пеларгония.

При алармиращи сигнали като
висока температура или болки в
кръста човек не бива да се самолекува, а трябва да потърси лекарска помощ.

Рецепти за предотвратяване
и възстановяване след
антибиотична терапия

С помощта на следните чайове
може както да се предотварти появата на инфекция, така и да се
подпомогне организма при неговото възстановяване след възпаление или антибиотично лечение:
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l Смесват се по 20 г листа от
бреза, мечо грозде, черен касис
и златник. 1 с.л. от сместта се
залива със 150 мл вряща вода и
се оставя 5 до максимум 8 минути да се запари. 4 пъти на ден се
приемат по 1-2 чаши.
l 20 г листа от бреза се смесват с
30 г листа от мечо грозде и 10 г
листа от мента. 1 с.л. от сместа
се запарява 10 минути със 150
мл вряща вода и се прецежда.
Пие се по 1 чаша 4 пъти на ден.
l 50 г полски хвощ и 30 г брезови листа се смесват с 20 г плодове от хвойна. 1 с.л. от сместа
се запарява 10 минути със 150
мл вряща вода и се прецежда.
Приема се по 1 чаша 3 пъти на
ден след хранене.
За да се избегнат инфекциите,
дължащи се на усилен трафик
на полова секреция, наричани
още от специалистите „цистит
на медения месец”, е важно да
се спазва добра интимна хигиена преди полов акт. Тъй като
при обмяната на полови секрети микробите и от двете генитални области получават възможността да проникнат надълбоко в уретрата, подпомагани от
интензивния „масаж”. На жените
се препоръчва също изпразване
на пикочния мехур и подмиване
след всеки полов акт. Освен това
е добре да се приемат повече
течности, за да не допусне заселване на бактерии.
Най-често до инфекция обаче се
стига чрез самозаразяване и бактериите, които причиняват възпалението са от собствените черва.
Затова е важно майките да научат
дъщерите си още от малки да се
бършат отпред назад след изхождане по голяма нужда. Сапуните,
почистващите лосиони и дезодоратните трябва да бъдат използавани много рядко, тъй като могат
да увредят лигавицата и чувствителната кожа в гениталната
област, като намалят имунитета й
и унищожат колониите от полезни
бактерии. По-правилно е подмиването да става с обикновена (не
много топла) вода или с помощта
на специализирани рН-неутрални
почистващи средства за интимна
хигиена. n

ЕЛЕКТРОСМОГ:

ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ
Е ТОЛКОВА ОПАСЕН?
Уредите, които създават електромагнитно поле са навсякъде около нас – в кухнята, дневната, спалнята, на работното място, дори на улицата, когато минаваме под
жици с високо напрежение или вървим със залепен до ухото мобифон. Доколко
опасно е електомагнитното лъчение и как можем да се предпазим от него.

арда колебания на секунда! Това
явление е известно под популярното име „електросмог”. В действителност електромагнитните полета
нито са отпадни продукти, нито се
отделят във въздуха.

на ток, се образуват електромагнитни полета. „Те се различават по дължината на вълните им”, - обяснява
Аня Шулте-Лутц от Немската служба за лъчева защита в Залцгитер.
„При протичане на ток се появяват нискочестотни електромагнитни полета. За радиопредаване като
радио, телевизионно излъчване или
мобилен телефон са необходими
високочестотни полета.”
Един фьон създава например поле
със сила 3 килохерца, т.е. 3000
колебания на секунда, една безжична интернет връзка до 5 мили-

Със сигурност. „С увелечаване на
техническите уреди и на потреблението, нараства и количеството на
потенциалните източници на електросмог ”, - казва д-р Ролф Бушман от
потребителския център Нордърхейн
– Вестфален в Дюселдорф. Освен
това съществуващите вече радиомрежи все повече се експлоатират,
тъй като все повече са желаещите да
ползват безжична интернет връзка
или да комуникират с мобифон.

„Мобилните телефони могат да предизвикат рак”, - предупреждава през
юни 2011 г. Световната здравна организация (СЗО). Само месец по-късно
в една студия на Британския институт
за изследване на рака се казва, че е
„все по-малко вероятно” мобилното
телефониране да повишава риска от
рак. Каква е истината тогава? Доколко
опасен е т.нар. електросмог?

Какво всъщност
представлява електросмогът?

Дали сешоар, CD-плейер, телевизор
или компютър: щом има протичане

Увеличава ли се
електросмогът
в околната среда?
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раздразнителност и нарушения на
съня. „Научните изследвания обаче
не доказват подобни последици за
здравето”, - е на мнение експертът
Бушман. Хората, които се възприемат като „чувствителни към електричество” например не са в състояние да определят, дали в близост
до тях работи мобилен телефон.

Въобразяват ли си тогава
засегнатите чувствителността
към електричевство?

Главоболието или нарушенията на
съня са истински. „Хората, оплакващи се от електрочувствителност,
страдат от оплаквания, които трябва
да се взимат насериозно”, - подчертава Шулте-Лутц. Защото източникът на здравословните им проблеми
остава неизяснен. Възможно е да се
дължат на неприятното чувство към
невидимото лъчение, т.е. важна роля
да играе психиката. Не е изключено
обаче, многото различни източници
на електросмог действително да влияят на един чувствителен организъм.
„За това какво точно е сумарното действие от различните електромагнитни
полета, все още не е казана последната дума”, - казва д-р Бушман.

ник – е добре да бъдат отдалечени от леглото”, - съветва Аня
Шулте-Лутц. „Тъй като действието
на лъчите отслабва дори при малко
отдалечаване.” Затова например е
добре базовата станция на безжичния телефон да бъде разполагана в
коридора, където човек рядко пребивава продължително време.
Някои експерти съветват също лампата на бюрото да бъде снабдена с
класическа крушка вместо с енергоспестяваща, тъй като тя със сигурност
създава по-високочестотно поле.
Как може трайно да се намали
лъчевото обременяване от мобилния телефон, прочетете в карето.

Болни заради електросмог
– кой би могъл да помогне?
Също техническите нововъведения
в домакинството като енергоспестяващи лампи или дистанционно
управление на отоплението повишават електромагнитното натоварване. Като се съберат отделните не
чак толкова големи като цяло натоварвания, обременяването става
съществено.

Как реагира организмът на
електромагнитните полета?

Това зависи от тяхната сила и честота. Интензивните нискочестотни
полета могат например да раздразнят нервните и мускулните клетки. „В най-лошите случаи могат
да нарушат сърдечната честота”,
- предупреждава Аня Шулте-Лутц.
Според някои изследвания продължителното електромагнитно натоварване може да повиши риска от
заболяване на Алцхаймер – особено при хора, които живеят близо
до високо напрежение. „В рамките
на позволените стойностни граници
обаче няма опасности за здравето”,
- уверява специалистката.
Електромагнитните полета от клетъчните телефони или антените
на мобилните оператори напротив се поемат от органичните тъкани и ги превръщат в топлина. Дали
това след години може да доведе до рак, е предмет на интензивни изследвания – с нееднозначни
засега резултати.
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Какво точно се казва
в студията на СЗО
за мобилните телефони?

Изследването изразява, така да се
каже, леко съмнение. 31 изследователи оценяват за Интернационалната
агенция за изследване на рака още
веднъж различни актуални студии.
Направеният извод е следният: след
10 или повече години само при често
говорещите с мобилни телефони
се наблюдава леко повишен риск
на рядко срещани мозъчни тумори. Учените изтъкват обаче, че не
е изключено те да са плод на статистическа случайност. Независимо
от това, експертите съветват да не
се поемат повече от неоходимото
рискове, свързани с лъчението на
мобилните телефони. „От превантивна гледна точка този съвет е съвсем разумен”, - казва Аня ШултеЛутц. Преди всичко за децата.

Предизвиква ли
електросмогът симптоми
като главоболие?

Все повече са хората, които
потвърждават това без всякакво съмнение. На една широкомащабна анкета на Немската служба за лъчева защита 6% от германците отговорили, че здравето
им е повлияно от лъчението на
мобилните телефони – преди всичкото под формата на главоболие,

Как може да се редуцира
електросмогът
в домакинството?

Това може да се получи и със съвсем дребни трикове: винаги изключвайте напълно телевизора или стерео-уредбата, а не ги оставяйте
в Stand-by-режим. „Електрическите
уреди, които не са предназначени за зоната на съня – като бейбифонът или електронният будил-

Потърсете за съвет биоелектроинженер. Специалистът може да сканира жилището ви със специални измервателни уреди и по този
начин да отчете действителната
сила на лъчевото обременяване.
„Успоредно с това експертът може
да установи дали проблемът се
крие в мощности от високо напрежение, силна радиоантена, дефектна микровълнова печка или някакви
други източници”, - казва потребителският защитник Бушман.
Магическа пръчка за проследяване
на лъчевите източници обаче няма.
„Това е езотерична шарлатания”, предупреждава д-р Бушман. n

Сигурно телефониране
с мобифон
l Пълен обхват: Телефонирайте
по възможност не от килера или
от подземен гараж, тъй като колкото по-лош е обхватът, толкова по-силно е електромагнитното
излъчване от мобилния телефон.
l Спикърфон: Докато изгражда контакт, мобилният телефон повишава за кратко своята радиопредавателна мощност. Затова дръжте
апарата далече от ухото си, докато звъни на другия абонат. Още подобре е да използвате устройства за свободно говорене, тъй като те
увеличават разстоянието до мобилната антена.
l Покупката на мобифон: При закупуването на клетъчен телефон, потърсете апарат с ниска SAR-стойност (изразява специфични абсорбционни показатели). Тя трябва да бъде не по-висока от
0,6 вата на килограм телесно тегло.

Таласо-терапията преживява своето голямо завръщане в световен мащаб. Какво
точно се крие зад „морската терапия” и как
действа тя обясняват специалисти от различни области.

ТАЛАСО-ТЕРАПИЯТА – ИЗТОЧНИК
НА МЛАДОСТ ЗА ДУХА И ТЯЛОТО
Таласо-терапията се състои от процедури с морска вода и морска сол,
от водорасли, приемани вътрешно и външно, от аерозолно лечение, гимнастика, разходки по пясъка и още много други неща. Всичко
това цели да доведе до цялостно
клетъчно обновяване и прочистване на организма от отрови.

Защо морето е толкова лековито
за хората? То е нашата прародина. Карл Фридрих Юнг казава, че
„морето е утробата на природата”.
В нашето тяло все още се съдържат следите от връзката с „майчиното тяло”. Нашата кръв и понастоящем съдържа 0,9% солна концентрация - подобна на тази на някои
езера (повечето световни морета са
със средна концентрация от 3,5%).
Също минералите в кръвта отговарят по техния състав и концентрация на тези в морската вода.

Какво е това
таласо-терапия?
Таласо-терапията в днешно време
се дефинира като приложение и

използване под лекарски контрол
на всички регулиращи елементи от
морето и неговата околна среда.
Целта е предотвратяване на заболявания, подсилване на жизнените
сили, телесна и психическа регенерация, но също и лечение на хронични болести.
Съставните части на тази терапия
са процедури с морска вода като
душове, бани, инхалации, плуване или пиене, както и налагания
с кал и глина. Но също климатичните дразнения са важен лечебен
фактор. Към това се добавят гимнастиката и движението директно
на богатия на йони пясък, масажи
и отпускане. Като например водата шиатцу или морските медитации.

Или както се изразява реномираният автор на книги и доктор на медицината Инфригд Хоберт: „С таласотерапията морето успява да направи подарък на хората”.
Таласо-терапията е развита в
Китай преди около 3000 години от
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императора Шенг-Нунг. Също древните римляни, гърци и дори египтяни познавали лечебните бани с
морска вода.
Във Франция обаче морското лечение било доведено до съвършенство. Още през 1867 година терминът „таласо-терапия” бил използван
от един лекар в Аркашон. Thalasso
на гръцки означава море, а therapia
– грижа или подпомагане.

Водораслите, зелените
витални бомби
Водораслите са важен стълб на
таласо-терапията, в това число
едноклетъчните, характерни за
зараждането на живота преди
около 3,5 милиарда години. Те били
„откривателите” на фотосинтезата
и поради това основата за развитието на живот на Земята. Дори в
днешно време морските водорасли са отговорни за производството на близо 90% от кислорода на
планетата!
Никой друг натурален продукт не е
толкова богат на минерални вещества, микроелементи, аминокиселини и витамини. С един единствен
прием на AFA-водорасли от езерото Каламат в Орегон (САЩ) организмът си набавя всички необходими
вещества за няколко дни напред.
Те витализират, откисляват, прочистват от шлака и изглаждат кожата. Възстановяват алкално-киселинния баланс в организма и по
този начин разведряват настроението, стабилизират психиката при
стрес, критични ситуации или други
предизвикателства от ежедневието. Външно приложени под формата на бани с водорасли, увивания и
козметични продукти регенерират
кожата и съединителната тъкан.
Въпреки необичайния си, леко
отблъскващ вид салатите от водорасли могат да ви изненадат с приятния си вкус, положителните очаквания за здравето обаче са напълно оправдани и до голяма степен
гарантирани.

Морската вода като
източник на виталност
Allga San Arnika
гел и лосион
ефективни при
хематоми,
контузии
и травми

ства. Аерозолното действие на
морските изпарения, бедният на
алергени, чист въздух, климатичните дразнения върху кожата, разходките на бос крак, спортното ходене
или джогингът по пясъка подсилват
имунната защита. Ландшафтът с
безграничната си широта освобождава духа и релаксира психиката.
Интензивната слънчева светлина
се грижи за жизненоважното производство на витамин D. Богатият
на йод чист морски въздух разгражда също стреса и негативните емоции, като оказва животворен ефект
на целия организъм.

Морската вода повишава чи-енергията (жизнената сила) и отключва
скрити запаси от енергиен потенциал. Особено ако е затоплена до 30
градуса - както е в специализиралите се за таласо-терапия хотели тя допълнително отпуска тялото и
релаксира психиката.
Едно таласо-лечение директно от
морето има неизброими предим-

Как изглежда един
кратък курс на лечение?
Ето как изглежда една примерна
4-дневна таласо-лечебна програма:
l 1-ви ден: Общи лекарски съвети и уточняване на лечебния план
– морски пилинг – вана с морска
вода, водорасли, ароматни масла
и хидромасаж – пауза за почивка – групов аерозол – разходка на
чист въздух.
l 2-ри ден: Аква-фитнес или тай
чи – контрастни душове с морска вода – увиване с водорасли на
цялото тяло – пауза за почивка –
частичен масаж на тялото – масаж
на рефлексионните зони на стъпалата – курс за отпускане.
l 3-ти ден: Водна гимнастика –
джет-душ – вана с морска вода,
водорасли и хидромасаж – пауза
за почивка – колон-хидро-терапия с
масаж – пауза за почивка – индивидуален аерозол.
l 4-ти ден: Аква-фитнес или тай чи
– вана с морска сол и хидромасаж
– кална / глинена маска на цялото тяло – пауза за почивка – масаж
на цялото тяло – разходка на чист
въздух.

Индивидуалните процедури при
таласо-виталното лечение траят
около 20 – 30 минути, специалните – например азиатски масажи или
отпускащи терапии – до 60 минути. Към това се добавят ежедневни
козметични процедури със съдържащи морска вода, сол или водорасли продукти.

l Аерозолни инхалации
В една аерозолна кабина с помощта на дюзи се впръсква въздух
с морска вода, който отговаря на
ефекта на разходка на морския
бряг при сила на вятъра 11. След
процедурата се препоръчва почивка за отпускане.
l Носене по водата
Отпуснато в топла морска вода,
тялото олеква – усещането е почти
толкова хубаво, като безтегловността или летенето. Всички мускули могат оптимално да се отпуснат, а добавените етерични масла,
като невенът например, могат да
проникнат дълбоко в порите. С фон
от лека класическа музика човек се
наслаждава на усещането още поинтензивно.

отлично на тена ви, козметичните процедури са направили кожата
ви гладка и свежа. Благодарение
на масажите, калните бани и процедурите с водорасли съединителната ви тъкан е станала по-здрава,
особено в проблемните за почти
всяка жена области на седалищните части и бедрата. Кожата ви
искри от здраве, фигурата ви е постегната, усмивката не слиза от
лицето ви.
Дали това се дължи на процедурите с морска вода? Или на алкалното
действие на увиванията и маските с
водорасли? Може би на спортното
ходене по брега? На масажите? На
чудесния морски климат? Или пък

на здравословното хранене, изобилстващо от витални съставки?
На всичко това взето заедно.
Дори на смяната на обстановката и откъсването от ежедневната рутина, на отпускането на психиката и релаксирането на тялото.
На галещия кожата морски вятър,
на успокояващия ритъм на прибоя
и на гледката на безкрайната морска шир, пред която всекидневните
грижи изглеждат далечни и незначителни.
Трябва ли да отидем задължително
в петзвезден хотел, за да изпитаме
всичко това? Бихме могли също да
почерпим здраве и сила директно
от морето. Нали? n

Какво още се
отразява добре?
l Морски пилинг
Морският пилинг е изпитано средство за регулиране на кръвообращението, при ниско кръвно налягане, както и за прочистване на организма от отрови и шлака. Върху
тялото се нанася блестяща, оцветена в тюркоазено синьо субстанция с есенция на море и водорасли. След това то се затопля и субстанцията се отмива обилно с душ.
Накрая с леки масажни движения
върху кожата се втрива гел с екстракт от морски водорасли.

l Масажи с морска вода
Хидромасажите са сред основните елементи на таласо-терапията.
Човек лежи отпуснат във вана с
топла морска вода. Повече от 200
малки дюзи с морска вода и въздух
масажират отново и отново различни части на тялото с различна сила
и характер – леко, по-силно, интензивно или на импулси. Циклично
от стъпалата до врата и обратно.
Усещането да се изпита силата на
морската вода е невероятно: топлината, силата на водораслите и то в
съчетание с масаж!
Морският хидромасаж стимулира
всички мускули като тренировка на
цялото тяло, подобрява транспорта
на кръвта в тъканите и има антицелулитно действие.

l Азиатски масаж на цялото тяло
Този масаж е сред най-популярните и обичани от пациентите процедури. Предната и задната част на
тялото се обработва с лек натиск
и галене, докато човек не загуби представа за пространство и
време.
l Спортно ходене по морския бряг
Разходките по брега в близост до
морската вода се отразяват благотворно както на тялото, така и на
психиката. При спортното ходене
се тренират 400 от 440-те мускули
в човешкото тяло, при джогинга –
едва 200. На половината отсечка се
проверяват пулса и кръвното налягане. След тренировката човек се
чувства отлично освежен и добре
кръвоснабден.

дневно

Регенерира косата
Подхранва кожата
Заздравява ноктите

Какво ви дава една
седмица таласо-терапия
Укрепено здраве, повишен имунитет, напълно отпочинали тяло и
психика, събудена жизнена и творческа енергия, повишени концентрация и работоспособност, желание за живот и позитивизъм. При
това видимо освежаване, подмладяване и разхубавяване. Чистият
въздух и слънцето са се отразили
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Allgasan Mobil Gel INTENSIV
Когато наистина Ви боли

За приложение при болки в мускулите
и ставите от различен произход,
както и при мускулна треска
и пренапрежение и мускулни разтяжения.
• Специална „Мобилна формула за грижа”
• Оригинално масло от алпийски клек
• Ценен екстракт от черен оман
• Грижа за кожата с пантенол

