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ЗДРАВИ ПРЕЗ ЕСЕНТА И ЗИМАТА
Когато температурите започнат да спадат, имунната 
система бързо отслабва. Който своевременно вземе 
мерки за подсилването й, преминава здрав през сту-
дените месеци на годината. Как да се предпазим от 
инфекции през активния сезон на вирусите и бак-
териите и кои са най-добрите източници на сила за 
защита на организма.

Достатъчно (зимен) сън
Дори Наполеон и Айнщайн да са 
могли да изкарват само с 4 часа 
сън на денонощие, изследванията 
показват, че който постоянно буду-
ва нощем, се разболява по-чес-
то. Причините за това са извест-
ни: през нощта имунната система 
се регенерира и въоръжава осо-
бено ефективно за сблъсъците с 
болестотворните причинители. За 
да бъдем по-точни, по-малко от 
седем часа нощна почивка означа-
ва трикратно повишен риск от про-
студно заболяване. Оптимални са 

осем часа сън, а през есенно-зим-
ния сезон и повече. Качеството на 
съня също се отразява на имун-
ната система. Който нощем непре-
къснато става и прекарва по-малко 
от 92% от времето, спейки в легло-

то, се разболява 6 пъти по-често от 
типичните зимни инфекции.
Съвет: Не нарушавайте режима си 
- по възможност лягайте и ставай-
те от сън по едно и също време. 
Хъркането нерядко е симптом за 
нощен недостиг на въздух – изясне-
те причините при УНГ-специалист.

По-малко стрес
През деня стрес в офиса, вечер 
нездравословна храна и партита – 
такъв режим би затруднил и най-
силните защитни клетки. Медиците 
са единодушни в мнението, че пер-
манентното физическо и психиче-

ско претоварване разстройва слож-
ния баланс на имунната систе-
ма. Едно изследване показва, че 
шумен семеен скандал съществено 
отслабва защитните сили. Но ако 
само понякога се сдърпвате с парт-
ньора си или от време на време 
се напрягате в работата, може да 
не се безпокоите за имунитета си. 
Едва когато натоварващите ситу-
ации станат перманентно състоя-
ние, те се превръщат в заплаха за 
здравето. Противникът на имунни-
те клетки в случая е стрес хормо-
нът кортизол. Докато нивата му се 
движат в допустимите граници, той 
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поддържа защитните сили в рав-
новесие. Хронично повишените му 
нива обаче потискат функциите на 
имунната система.
Съвет: Добре регулираният дневен 
режим повишава цялостното рав-
новесие в организма. Това означа-
ва, например, да се насладите на 
обяда си на спокойствие. И да не се 
опитвате да решавате всички зада-
чи наведнъж, а винаги да правите 
малки паузи за почивка.

Избягвайте изстиване 
на стъпалата
В рамките на едно изследване 90 
студенти били принудени много-
кратно да потапят стъпалата си в 
студена вода в продължение на 
90 минути. В следствие на експе-
римента в тази група били реги-
стрирани два пъти повече простуд-
ни заболявания в сравнение с кон-
тролна група студенти, на които 
били спестени студени бани на кра-
ката. Изследователите изхождат 
от това, че някои от пробандите 
вече са носили в себе си латентни 
болестотворни причинители – без 
да показват симптоми на заболя-
ване. Посредством охлаждането на 
стъпалата се стесняват кръвонос-
ните съдове в носа, където важни 
защитни механизми противодей-
стват на вирусните атаки (назо-пе-
дален рефлекс). При студена носна 
лигавица болестотворните причи-
нители намират оптимални усло-
вия за развитие и хремата е нали-
це. Сухите топли обувки на открито 
и дебелите чорапи в къщи могат да 
предотвратят тази опасност.
Съвет: Топла баня на краката след 
измръзване навън може да спре 
настъплението на вирусите и бакте-
риите. След нея е добре да затоп-
лите краката с вълнени чорапи, 
одеяло или бутилка с топла вода 
и да изпиете чаша липов чай. На 
толкова много топлина ринитните 
вируси трудно биха издържали!

Регулярно движение
Можете буквално да избягате от 
простудите, тъй като дозирана-
та физическа активност повишава 
имунитета. При това по-спокойни-
те видове спорт подкрепят защит-
ните сили най-добре. Учените са 
открили, че 20 до 30 минути физи-
ческо натоварване повишава коли-
чеството на имунните клетки в 
тялото. Тренировките без радост 
обаче стресират организма. Затова 
е добре да потърсите интересни 
алтернативи. Например скачане 
върху батут или танци. В студе-
ните дни при спортове на откри-
то трябва винаги да носите шапка, 
тъй като болестотворните причи-
нители могат лесно да проникнат 
в организма. През главата тялото 
изстива най-бързо и става по-по-
датливо на инфекции. Не бива да 
се забравя също, че прекомерни-
те натоварвания отслабват имунна-
та защита. Затова след интензив-
ни тренировки тялото се нуждае от 
релаксиране.
Съвет: Хората, които не са запа-
лени спортисти, е добре да започ-
нат с обикновени разходки – мини-
мум три пъти на седмица по поло-
вин час. Добре тренираните трябва 
да се натоварват само дотолкова, 
че да не остават без дъх.

Поддържайте ръцете чисти
Ринитните вируси се пренасят най-
често чрез ръцете при ръкостиска-
не или допир до заразени повърх-
ности. Ето защо основното измива-
не на ръцете със сапун може мно-
гократно да редуцира опасността 
от заразяване. Специалистите счи-
тат хигиената на ръцете за най-
ефективния метод за предпазване 
от инфекции на дихателните пъти-
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температурните дразнения под 
формата на хидротерапия, сауна, 
парни и въздушни бани са особе-
но важни през есенно-зимния пери-
од. Последните могат да се пра-
вят непосредствено след ставане 
от сън – 5 до 10 минути дълбоко 
дишане, съблечени пред отворе-
ния прозорец в спалнята. Накрая 
е добре цялото тяло да се загрее 
чрез разтривки с груба масажна 
ръкавица или четка – така ще се 
стимулира и кръвообращението.

Подсилващи  
растителни средства
Относно ефективността на т.нар. 
фитотерапевтични средства като 
ехинацея, бодливо дърво или 
пеларгония в качеството им на 
имуностимулатори в медицински-
те среди няма единно мнение. 
Докато някои специалисти се къл-
нат в позитивното им действие, 
други ги намират за неефективни. 
Изследванията показват, че всич-
ко зависи от качеството на медика-
мента – затова заложете на рено-
мирани препарати или поискайте 
съвет от лекаря или аптекаря.

ща. Основното им почистване със 
сапун и вода е напълно достатъч-
но. Допълнителните дезинфекцион-
ни средства увреждат кожата пове-
че, отколкото е необходимо. Който 
обаче е на път и няма друга въз-
можност, е по-добре да използва 
почистващи кърпички или гелове, 
отколкото нищо.

Съвет: Според актуално изслед-
ване ехинацеята може да намали 
риска от вирусна инфекция с 58% 
и да редуцира продължителността 
на простудно заболяване с около 
1,4 дена. В аптеките се предлага 
и екстракт от корен на африканска 
пеларгония, наричана на местен 
диалект „умкалоабо”, чието ефек-
тивно действие също е доказано в 
множество научни студии.

Традиционна  
китайска медицина
В традиционната китайска медици-
на (ТКМ) не съществува понятието 
имунна система в неговото запад-
но значение. Вместо това експер-
тите говорят за „Wei Qi” – „защит-
на енергия”. Тя се произвежда в 
белите дробове и създава защи-
тен енергиен щит по повърхност-
та на тялото. ТКМ-защитната про-
грама за подсилване на „Wei Qi” се 
състои от хранителна диета, билко-
ви смеси и акупунктура.
Съвет: Затопляне на тялото отвът–
ре според ТКМ подсилва защитните 

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

Съвет: Немският институт Роберт-
Кох съветва: ръцете да се държат 
под течаща вода, после добре да 
се насапунисат, като се изтъркат 
и пространствата между пръсти-
те. След това обилно да се изплак-
нат и подсушат с чиста кърпа (най-
добре за еднократна употреба). 
Колкото и често да миете ръцете си 
обаче, се опитайте да ги държите 
далече от лицето.

Редовно закалявайте 
организма си
Болестотворните причинители не 
могат да издържат на контрас–
тните горещо-студени душове или 
бани. Високите температури стиму-
лират кръвообращението, а по този 
начин и производството на имун-
ни клетки. Това показват резултати-
те от едно изследване на хановер-
ския университет. Редовните кон–
трастни душове или посещение-
то на сауна един-два пъти седмич-
но с последвало охлаждане в сту-
дена вода също намаляват чес-
тотата на простудните заболява-
ния. Казано по-точно: посредством 
подобреното кръвообращение спе-
циалните защитни клетки успяват 
по-бързо да достигат лигавицата на 
дихателните пътища и по-успешно 
да се справят с вирусите и бакте-
риите. Обилното изпотяване в сау-
ната допълнително пречиства орга-
низма от отрови, които се отделят с 
потта през порите.
Съвет: Всекидневните контрастни 
душове в домашни условия или 
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които имат уравновесяващ и отпус-
кащ ефект. Успоредно с това солта 
има общо противопростудно, анти-
бактериално и имуностимулиращо 
действие. Този ефект може да бъде 
постигнат и с инхалации на морски 
въздух, включително през есенно-
зимния период.
Съвет: Солените инхалации или 
промивки на носа могат да бъдат 
приложени и в домашни условия, 
като се направи солен разтвор с 
морска сол или се използват по-
удобните спрейове с морска вода 
(от аптеката).

Витамини и цинк
Ролята на витамините и микроеле-
ментите за предотвратяване или 
поддпомагане лечението при забо-
лявания на дихателните пътища 
стои в основата на множество науч-
ни изследвания. Според една акту-
ална студия хранителни добавки от 
витамини, минерали, микроелемен-
ти и вторични растителни вещес–
тва могат да смекчат оплаквания-
та при простуда. Този ефект според 
изследването бил особено изявен 
при хората, които страдали преди 
това от недостиг на витамини С и D. 
Друго изследване с деца пък доказ-
ва ефективността на таблетите за 
смучене с цинк за предотвратяване 
на простудни инфекции. Ако те се 
приемат в рамките на 24 часа след 

сили. Това може да бъде направе-
но например посредством сезонни 
зеленчуци и подправки като джин-
джифил, канела и анасон. Към 
съответната диета експертите биха 
могли да приложат акупунктура по 
меридиана на белия дроб и дебе-
лото черво или да предпишат бил-
кови рецептури като „нефритения 
защитен щит”.

Солени инхалации
Един полски лекар установил през 
19 век, че работниците в солните 
мини не боледуват толкова често от 
заболявания на дихателните пъти-
ща. Тогава е било развито и попу-
лярното за времето си лечение в 
галериите на подземните солни 
работилници. Химическите причини 
за това са следните: солта се със-
тои от положително зареден натрий 
и отрицателно заредени хлориди. 
Лесно разтворимата сол обогатя-
ва въздуха с отрицателни частици, 

Поддържайте лигавицата здрава
Клетките на лигавицата в устата, носа, гърлото и бронхите изграждат 
естествена бариера срещу патогенните нашествия от въздуха. За подсил-
ване на тази защита в тялото непрекъснато патрулират отряди от клетки-
убийци (бели кръвни клетки). Ето как можете да поддържате лигавица-
та си здрава:
l  Избягвайте тютюнопушенето и пасивното пушене. Синкавият дим уни-

щожава запасите от витамин С в организма, парализира ресничките 
в дихателните пътища и осигурява на простудните вируси по-голяма 
площ за атака.

l  Грижете се да има достатъчно влага в помещението. Ако чувствител-
ната лигавица изсъхне, бариерните й функции отслабват. Внимание: 
Овлажнителите на въздуха, които се закачат на радиаторите са раз-
въдници на бацили! По-добре е да поставите да се изпарява влажна 
кърпа или метален съд с вода. Овлажняващите устройства също тряб-
ва да бъдат регулярно почиствани и следени за развитието на гъбич-
ки и бактерии.

l  Редовно отваряйте прозорците и проветрявайте помещенията. 
Насищането на въздуха с кислород позволява на имунната система 
да „диша”. Но избягвайте течения-
та. Студените въздушни струи про-
вокират простудите и схващането 
на врата.

l  Предпазвайте от студа експонира-
ните части на тялото, когато сте 
навън. Ако изстинат главата, ръце-
те или стъпалата, лигавиците ще са 
по-лошо кръвоснабдени и защитни-
те сили ще отслабнат.

l  Изпивайте 2 до 3 литра негазирана 
минерална вода или билкови чайо-
ве на ден. Това втечнява секретите 
на дихателните пътища и облекча-
ва извеждането на ринитните виру-
си от организма.
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настъпване на типичните симпто-
ми, се намалява продължителност–
та на заболяването и по-тежките 
оплаквания.
Съвет: Най-добре е да консултира-
те приема на комбинираните вита-
минни препарати с лекуващия си 
лекар. Те могат да бъдат разумно 
решение при повишено натоварва-
не, изтощение на организма, след 
болест или при опасност от инфек-
ции, но не е добре да се прие–
мат постоянно. За стимулиране на 
имунната система се препоръчва 

хранителните добавки да се взи-
мат на интервали – напр. 10 дни се 
приема мултивитаминен препарат, 
10 дни се почива и т.н. – за период, 
препоръчан от лекаря. През оста-
налото време биоактивните вещес–
тва е добре да се набавят от храна-
та – напр. пресни плодове и зелен-
чуци като броколи, моркови, чушки, 
шипки, цитрусови, горски плодо-
ве и др.

Пробиотични средства
Изследванията показват, че при-
емането на пробиотични продук–
ти като киселото мляко стимули-
ра имунната система посредством 
регулация функцията на червата, 
които са нейна важна поддържа-
ща зона. Резултатите на едно акту-
ално изследване показват, че кон-
сумацията на пробиотични млеч-
ни продукти с бактериалния щам 
Lactobacillus casei подобрява дори 
ефекта на грипната ваксина.
Съвет: Който освен 
здравословната храна 
приема често и кисе-
ло мляко, стимулира 
функцията на червата и 
повишава здравето им. 
„Клоновете” на имун-
ната система, които се 
намират в храносми-
лателния тракт, също 
печелят от това. n

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

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

 Бързо действие    Добра поносимост    Приятен вкус

Подкрепете имунната система с антиоксиданти
Освобождаването на клетките от отро-
ви е от първостепенно значение, кога-
то става въпрос за подсилване на имун-
ната система. Ето някои от най-добрите 
естествени източници на антиоксиданти:
Салати: В салатите се съдържат много 
имуноактивни растителни вещества. 
Консумацията два пъти на ден на разно-
образни салати е разумна здравословна 
мярка в периоди на отслабване на имунитета.
Ябълките и цитрусовите плодове са отлични доставчици на витамин С. Тъй 
като имуностимулиращото биоактивно вещество бързо се разгражда в продук-
тите, правилото е: колкото по-свежи, толкова по-добре.
Водораслите са първокласна подсилваща храна за имунната система. Те 
мобилизират защитните сили и ги подсилват благодарение на прочистващото 
си от отрови действие. Особено ефективна е комбинацията между хлорела-во-
дораслите и хлорофил (продават се под формата на капсули в аптеката). Ако 
към тях се приема и имуноактивната спирулина, която мобилизира защитните 
сили на организма, вирусите и бактериите нямат никакъв шанс.
Зеленото кафе е отличен антиоксидант и имуностимулатор. То има и друго 
предимство: подпомага разтоварването на организма и здравословното отслаб-
ване. Основава се на факта, че съдържа повече хлорогенови киселини от обик-
новеното кафе, тъй като при печенето ценните киселини, които намаляват 
нивото на захарта в кръвта, почти напълно се унищожават. Така поради оскъ-
дицата на захар организмът е принуден да посяга към мастните си запаси.

Горските плодове са верни съюзници на имунната 
система. Много от тях съдържат елагенова киселина, 
която е богата на полифеноли и има силно антиокси-
дантно действие. Доказано е, че стимулират и отделя-
нето на ракообразуващи вещества. Малините, къпи-
ните, боровинките, годжи бери и малките бразилски 
плодчета акай са богати на витамини, минерали, нена-
ситени мастни киселини, антиоксиданти, имат силно 
пречистващо и имуностимулиращо действие. Сокът от 
арония може да бъде добавян дори към горещия чай 
през зимата.
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БЪРЗА ПОМОЩ

КАКВО ТРЯБВА  
ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ  
ЗА ТРИДНЕВНАТА ТРЕСКА
През есента и зимата много от бебетата и малките деца страдат от тази 
често срещана, но безобидна вирусна инфекция. Домашни, фитотера-
певтични и хомеопатични средства са достатъчни, за да бъдат щадящо 
смекчени оплакванията и регулирана температурата.

внимателно наблюдавана от лекар 
и се нуждае от старателни грижи. За 
целта родителите трябва да отделят 
необходимото време и да притежа-
ват нужното познание.”

Щадяща помощ  
при висока температура
Компресите, налаганията и уви-
ванията позволяват не само да 
се повлияе меко на протичането 
на треската, но и да се овладеят 

Температурата се покачва вне-
запно и достига стряскащи висо-
чини – нерядко надхвърля 40оС. 
Родителите изпадат в паника и 
са готови на всякакви драстични 
лечебни методи. Лекарите от своя 
страна предпочитат да се „застра-
ховат” и често изписват неоправда-
но силни медикаменти. Известната 
с популярното име „тридневна 
треска” вирусна инфекция е толко-
ва разпространена, че почти всяко 
дете се заразява с нея до навър-
шване на тригодишната си възраст. 
След 3 до 4 дни високата темпе-
ратура, която понякога прекрач-
ва 40-градусовата граница, изчез-
ва толкова бързо, колкото се е поя-
вила. На корема и гърба се образу-
ва повърхностен розовочервен пет-
нист обрив. Независимо от обри-
ва, на този етап, след преминава-
не на температурата, детето вече 
не е заразно. Преди това обаче е 
достатъчно и слабо кихане, за да 
се разпространят високоинфекци-
озните болестотворни причините-
ли. Нищо чудно тогава, че имен-
но през есенно-зимния период са 
толкова разпространени херпесни-
те вируси HHV-6, които се отключ-
ват изключително от пренасяната 
по въздушно-капков път инфекция, 
известна като тридневна треска. 
Като правило обаче човек се раз-

пературата започва постепенно да 
спада. Да се използва позитивни-
ят ефект на температурата обаче, в 
никакъв случай не означава, че мал-
кото дете трябва да бъде оставе-
но само да се справя с нея. „Точно 
обратното”, - подчертава д-р Георг 
Золднер, педиатър с дългогодиш-
на практика в Мюнхен, - „Малките 
деца едва сега се научават сами да 
регулират телесната си температу-
ра. Затова треската трябва да бъде 

болява от нея само веднъж – след 
това придобива имунитет до края 
на живота си.  

Лечебната сила  
на температурата
Температурата е ефективно и важно 
средство на организма за борба 
срещу проникналите в него вируси и 
бактерии, които не се потискат реф-
лекторно. Тъй като много от болес-
тотворните причинители се раз-
множават особено добре при тем-
пература от 33-34оС, техните жиз-
нени условия рязко се влошават  
с повишаване на телесната тем-
пература. Освен това при повише-
на температура имунната система 
засилва образуването на защитни 
клетки. Именно затова при инфек-
ция чрез температурния център  
в мозъка имунната система „изис-
ква” повече топлина и организмът 
я повдига до точно необходимите 
нива. Резултатът е повишена тем-
пература с нейните типични фази 
на протичане. В началото детето 
започва да „мръзне” – треперене-
то и стесняването на кръвоносните 
съдове довеждат до това, темпера-
турата в тялото да се повиши. Ако 
необходимото ниво топлина е дос-
тигнато, горещината от вътрешност-
та на тялото се предава на кожата  
и малкият пациент започва да „гори”. 
Едва когато бъдат надвити повече-
то болестотворни причинители, тем-

Търсете магнитните 
фигурки на Спортакус, 

Стефани, Робин във 
всяка опаковка 

на Мултивитамол 
„Мързел Град“
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неприятните болестни симптоми. 
Изпълнените с любов грижи пома-
гат да се облекчи както физическо-
то, така и психическото състояние 
на детето. Топлите пулсови компре-
си с есенция от арника са подходя-
щи преди всичко при покачване на 
температурата, когато детето мръз-
не. Потопете 4 многократно нагъ-
нати памучни кърпи в съд с 250 мл 
топла вода с 1 с.л. есенция от арни-
ка и наложете изстисканите кърпи 
на китките или глезените, където се 
усеща пулсът. Отгоре увийте въл-
нени шалове и подновете налага-
нията 3 пъти през 10 минути. Ако 
кожата на крайниците се затопли 
и дететето започне да гори, отвеж-
дането на топлината може да се 
стимулира с хладък чай от лайка 
и малка щипка сол. Увиването на 
прасците със студени кърпи е раз-
умно едва на 2-3-годишна възраст. 
Не бива да се забравя също така, 
че детето трябва да приема много 
течности, за да се избегне обезвод-
няване на организма.

за детето и с много малки екстрем-
ни изключения остават без послед-
ствия за по-нататъшното му разви-
тие. Припадъкът най-често свършва 
след няколко минути – които могат 
да се сторят безкрайни на родите-
лите – и нерядко детето заспива за 
кратко време, преди състоянието му 
да се подобри.
Температурните гърчове се срещат 
по правило при деца на възраст от 
6 месеца до 5 години и най-често 
се наблюдават веднъж в живота. 
Нищо чудно тогава, че най-често те 
биват отключвани именно от три-
дневната треска. Защо някои деца 
страдат от тези припадъци не е из-
яснено от учените. Все пак честите 
фамилни прояви говорят за наслед-
ствено предразположение. При 
известно фамилно предразположе-
ние д-р Золднер препоръчва вед-
нага след покачване на температу-
рата на детето да се дадат профи-
лактично 5 глобули Apis mell. D12, а 
след това по време на заболяване-
то 3 пъти на ден по 3 глобули. „Днес 
е много разпространено на деца-
та с висока температура да се дава 
парацетамол или ибупрофен – две 
обезболяващи средства с темпе-
ратуропонижаващ ефект, които се 
съдържат в домашните аптеки на 
повечето домакинства”, - казва д-р 
Золднер. „Те обаче не намаляват 
риска от гърчове (!), а само оказват 
задържащо действие върху имун-
ната система на детето. Има кон-
кретни указания, че парацетамолът 
може да доведе до увеличаване на 
алергиите и бронхиалната астма, 
затова използването на въпросни-
те медикаменти при тридневната 
треска не е оправдано.” n

Опасността от гърчове 
„Тридневната треска е напълно без-
обидна”, - обяснява д-р Золднер. 
„Независимо от това, поради ряз-
кото покачване на температурата е 
възможно да се стигне до гърчо-
ве. Детето забелва очи, тялото му 
се вдървява и то става неконтакт-
но, а през ръцете и краката му започ-
ват да преминават ритмични мускул-
ни спазми като при епилептичен при-
падък. Това е драматична проява, 
при която много родители започват 
да се страхуват за живота на дете-
то си.” По правило обаче гърчовете 
не представляват сериозна опасност 

Правилно измерване  
на температурата
Телесната температура варира в рамките на деня и в средните си стойности е 
по-висока с около половин градус вечер в сравнение със сутринта. Най-точно 
е ректалното измерване на температурата в ануса, чиито нормални зонови 
стойности са между 36,2 и 37,7 оС. Орално температурата може да бъде изме-
рена в устата, най-добре в задната й част под езика. Тук допустимите стой-
ности са с 0,3 до 0,5 оС по-ниски. Аксиларното измерване в подмишничната 
ямка е най-неточно и най-продължително – трае около 10 минути. Тук темпе-
ратурните стойности са по-ниски с 0,5 до 1,5 оС от анално измерените.
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Дали по стените, в хладилника или в кошницата с плодове – мухъ-
лът представлява сериозна опасност за здравето и се изискват 
спешни мерки за отстраняването му.

ВНИМАНИЕ, МУХЪЛ!

Мухълът превръща някои сире-
на в истински деликатес. Но не за 
този тип мухъл ще става дума, за 
съжаление. А за онези мухълни 
гъбички, които образуват отровни 
и изключително стабилни обменни 
продукти (микотоксини). Те водят 
до тежки здравословни проблеми 
– например, до отравяния на чер-
ния дроб и бъбреците, до увреж-
дания на нервната система, кожа-
та и лигавиците или до слабост на 
имунната система. Широко се дис-
кутира дали някои от тези гъбички 
не увреждат ДНК-то и не предиз-
викват ракови мутации.

Веднага в кофата  
за боклук
Все още се шири мнението, че е 
достатъчно да се отстранят само 
поразените от мухъл части и храни-
телните продукти „стават за ядене”. 
Това, уви, не е така, тъй като по 
повърхностните части са видими 
само носителите на спори, т.е. раз-
множителните органи, под които 
жизнената мухълна гъбичка изграж-
да мицел - дълги прозиращи нишки, 
проникнали дълбоко навътре в про-
дукта. Там гъбичката се храни с 
наличните хранителни вещества. 
Добра визуална представа за това 
би могъл да даде мармаладът, осо-
бено ако е със светла прозрачна 
консистенция. Ако човек повдиг-
не бурканчето с мухлясалото слад-
ко срещу светлината често пъти се 
вижда прозиращото тяло на гъбич-
ката под видимата мъхеста част на 
повърхността. Да се отстрани гор-
ният слой и дори отново да свари 
мармаладът няма никакъв смисъл, 
тъй като някои отрови в мухълните 
гъбички издържат до температура 
от 300°С. Затова, видите ли мухъл, 
не се колебайте, а веднага изхвър-
лете разваления продукт. Според 
специалистите мухълът в най-доб-

рия случай разстройва здравето, а 
в най-лошия е отровен.

Внимателно 
оглеждайте опаковките
В млечните продукти мухълът обик-
новено се образува тогава, когато 
бъдат отворени и спорите са в със-

тояние да проникнат вътре. Затова 
внимавайте при закупуването на 
продуктите във вакуумната им опа-
ковка да няма разкъсване, а след 
отварянето им за правилното съх-
ранение и своевременната консу-
мация. Но да се върнем отново към 
благородния мухъл по деликатес-

ните сирена. Специалните, напъл-
но безвредни гъбични култури се 
грижат за бялата повърхност на 
камамбера и синкавите участъци 
по синьото сирене и горгонзола-
та. Позеленяването на деликатес-
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Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

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

Въздухът в помещенията трябва 
да бъде изсушен, кондензът овла-
дян и всеки източник на строител-
на или друг тип влага премахнат. 
Проветряването трябва да става 
посредством отваряне на прозор-
ците, а не единствено чрез клима-
тичната инсталация. Едва тогава 
има смисъл засегнатите места да 
бъдат третирани с профилактични 
противогъбични препарати.

ните сирена обаче свидетелства за 
това, че сте отгледали „неблагород-
на” мухълна гъбичка и те ще тряб-
ва също безславно да потънат в 
боклука. Принципно колкото пове-
че вода се съдържа в един продукт, 
толкова по-уязвим е той за разви-
тието на гъбички. Затова шунки-
те и пресните колбаси имат по-кра-
тък срок на годност от сухите сала-
ми. Подобно на мухлясалите сире-
на или салами, и засегнатите от 
гъбички плодове и зеленчуци тряб-
ва да бъдат изхвърляни. Ако в кош-
ницата за плодове откриете мухля-
сала ябълка или праскова, тряб-
ва да изхвърлите също останали-
те плодове и основно да почисти-
те кошницата. Ако от хладилни-

ка отстраните поразен от мухъл-
на гъбичка продукт, се налага и той 
да бъде основно почистен. Но за 
целта не сa необходими специал-
ни химикали – обичайните дома-
кински почистващи средства или 
вода с оцет са достатъчни за хиги-
енизация.

Опасният съжител
Ако в жилищните помещения има 
източник на мухъл, спорите се 
разпространяват и във въздуш-
ната среда. Който продължител-
но време вдишва тези спори във 
висока концентрация, рискува да 
развие алергии, дихателни забо-
лявания или бронхиална астма. 
Установяването на първоизточни-
ка на разпространението на спо-
рите е първата стъпка в борба-
та с мухъла. Причините най-чес-
то се коренят във високата влаж-
ност на въздуха, неправилната му 
обмяна или строителни течове. Не 
само мухълът, но и причинители-
те му трябва да бъдат отстранени. 

Проветрявайте 
правилно
Преди всичко в спалните помеще-
ния високата влажност на въздуха 
трябва да бъде овладяна. Затова 
отваряйте широко прозорците, пус-
кайте слънчевата светлина вътре и 
дори, ако се налага, сушете въздуха 
с печка. Иначе важи: затваряйте вра-
тите към неизползваните и студени-
те помещения. Ако широко отворе-
ните прозорци не намаляват влага-
та на въздуха, можете да създаде-
те въздушно течение, но самите вие 
стойте далече от него, за да не забо-
леете от простудно заболяване.

Никога повече мухъл 
в жилището ви
Особено при бебета и малки деца 
невидимите гъбични спори във въз-
духа могат да предизвикат хронич-
на астма, кожни дразнения, алергии 
и дихателни болести с дългосрочни 
оплаквания. Много домакинства са 
засегнати от мухъл. Нередки са 
и случаите на некачествено ново 
строителство. След отстраняване 
на строителните дефекти, засегна-
тите места по мазилката или мебе-
лите е добре да бъдат третирани с 
противогъбични препарати, за да 
не се допусне рецидивирането на 
гъбичната колония. Едва след това 
трябва да се обърне внимание на 
правилната циркулация и влажност 
на въздуха, която не бива да над-
вишава 50%.
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Колкото повече изследвания се правят за проце-
сите на стареене, борбата със свободните ради-
кали или хормоналните смущения, толкова по-
често нарът попада във фокуса им. Тъй като 
съдържащите се в него вещества биха могли да 
помогнат и в трите проблемни области. Плодът 
е не само антиоксидантна бомба, той съдържа 
също ценни мастни киселини и фитоестрогени.

НАРЪТ – ИЗТОЧНИК НА 
МЛАДОСТ И ФИТОХОРМОНИ

Здраве за жените  
и мъжете по време на 
„възрастовата промяна”
Д-р Джеймс А. Дюк, бивш дирек-
тор на “Medical Plant Resources 
Laboratory” в Министерството на 
селското стопанство на САЩ, е на 
мнение, че изяждането на половин 
нар има същия ефект като дневна 
доза таблетки на хормонозамести-
телна терапия, но без негативните 
странични действия.
Забележителното при фитоестроге-
ните е, че от една страна те имат 
естрогенно действие, което позволя-
ва да бъдат смекчени климактерични-
те оплаквания. Но от друга действат 
и антиестрогенно, като предпазват 
от рак на гърдата и ограничават син-
теза на естроген в клетките на маст-
ната тъкан. Това е от значение също 
за мъжете с наднормено тегло, които 
като цяло не се радват на факта, че 
гръдният им мускул придобива все 
по-женствени форми. Но не само в 
това се изразява ползата от кърва-
вочервените сочни семки за мъже-
те, наближаващи андропауза. Те сти-
мулират също кръвоснабдяването и 
предпазват от рак на простатата.

Силна антиоксидантна  
и противоракова защита
Между полифенолите са откри-
ти фенолкарбонови киселини (като 

Това, което направи нара (Punica 
granatum) толкова известен през 
последните години, са изключи-
телните му здравословни качес-
тва. Неговите области на позитив-
но действие се разпростират от сър-
дечно-съдовите проблеми и климак-
теричните оплаквания през високото 
кръвно налягане, калцификацията 
на съдовете, хроничните инфекции 
и стареенето на клетките до ракови-
те заболявания.
Лечебната сила на нара се крие в 
семките му. В един плод се съдържат 
около 400 семки, обвити в сочна пло-
дова обвивка, която е не само вкус-
на, но и богата на множество здра-
вословни съставки – аминокисели-
ни, минерали (калий, калций, маг-
незий, фосфор, желязо), витамини 
(В1, В2, С) и вторични растителни 
вещества. Но преди всичко полифе-
ноли и фитоестрогени, от които в 
нара се съдържат по-големи коли- 
чества, отколкото в повечето рас-
тителни видове. До голяма степен 
именно на тях се дължи ефективно-
то му лечебно действие.
Сред фитоестрогените, съдържащи 
се в нара, са открити изофлавони, 
познати като активните вещества на 
соевите зърна, но също и идентични 
на човешките хормони като естроген 
и естрадиол.

„Ябълката на Афродита”
Ботаническото име на нара Punica granatum се дължи на латинското “granatus” 
(богат на семена). “Punica” пък произтича от това, че римляните доставя-
ли най-хубавите си ябълки от известните им като „пунически земи” терито-
рии на Северна Африка.Родното място на нара е най-вероятно Западна или 
Средна Азия. Но той се е отглеждал в Средиземноморието, Близкия Изток, 
Китай и Индия още преди хилядолетия и от стотици години в Южна Америка 
и Карибите. В наши дни е добре познат също в Австралия, САЩ и Южна 
Азия. Растението вирее и в България, особено в южните части и по черно-
морското крайбрежие. Широкото разпространение на плода говори за него-
вата популярност и ценни качества. Назад във времето отглеждането на нара 
стига поне до бронзовата епоха (3000 до 1600 години преди Христа) – за това 
свидетелства открит по крайбрежието на Турция корабен дневник, прена-
сял кипърски дар с 1000 семена от нар. Затова че от древни времена в Кипър 
нарът бил култивиран и експортиран, ни насочва и легендата за древногръц-
ката богиня на любовта и красотата Афродита. На нея се приписва заслуга-
та за посаждането на първото наро-
во дръвче. В античността нарът бил 
считан за символ на живота. Но и в 
други религии той заемал почетно 
място. В будизма заедно с праскова-
та и лимонa принадлежи към трите 
благословени плода. Три пъти е спо-
менат също в Корана и многократно 
в Стария Завет.
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елагова, галусова, кафена, хлороге-
нова киселини) и флавоноиди (като 
катехин, кверцетин, рутин, каемфе-
рол, лутеолин). Освен това различ-
ни антоциани, отговорни за тъмно-
червения цвят на плода. Като напри-
мер делфинидин, с който богато са 
надарени боровинките.
Всички полифеноли са силни анти-
оксиданти. Особено внимание обаче 
заслужава елагеновата кисели-
на, която според заключенията на 
канадските изследователи на рака 
проф. Белвю и д-р Гинграс предот-
вратява активирането на предизвик-
ващите ракови мутации субстанции 
и спира образуването на нови съдо-
ве в туморите (ангиогенеза).

Какво знае днес науката
Съществуват над 200 научни студии, 
в които се изследва лечебното дей-
ствие на ценния плод.
l Те показват например, че поли-
фенолите в нара могат да намалят 
високото кръвно налягане и нивата 
на холестерола в кръвта.
l При пациентите с коронарна сър-
дечна болест кръвоснабдяването на 
сърдечния мускул се подобрява с 
17% само след 3 месеца дневно при-
емане на 240 мл сок от нар.

l Сокът от нар може да помогне 
и при атеросклероза, показва едно 
изследване на д-р Михаел Авирама 
от Медицинския център Рамбам в 
Хайфа. След като лекувал със сок в 
продължение на една година паци-
енти със стеснена поради отлага-
ния сънна артерия (CAS), тесни-
те участъци станали с 30% по-ши-
роки. Докато в контролната група 
станали още по-тесни. Успоредно  
с това кръвното налягане спаднало  
с 21%, а количеството на оксиди-
ралия LDL-холестерол, съществен 
фактор за развитие на атеросклеро-
за, бил редуциран с около 90%!
l Учените от Case Western Reserve 
University в Охайо пък показват, че 
екстрактът от нар блокира нару-

шаващите хрущяла субстанции 
при артроза, между които и сти-
мулиращия възпаленията интер-
левкин-1-бета. Екстрактът действа  
освен това като болкоуспокоя-
ващо средство от типа на Cox-2-
инхибиторите.
l Изследователите от Male Clinic 
в Бевърли Хилс постигнали успехи 
при слаби и средно тежки еректил-
ни смущения.
l При лабораторни експерименти 
екстрактът от нар спрял растежа на 
ракови клетки в простатата и довел 
до програмирано умъртвяване на 
клетки (апоптоза). А в едно изследва-
не на калифорнийския университет в 
Лос Анджелис с пациенти, страдащи 
от рак на простатата, се съобщава за 
значително намаляване покачването 
на специфичния простатен антиген 
(PSA) посредством лечението със 
сок от нар. PSA е ензим, чиято стой-
ност при рак на простатата се удвоя-
ва средно на всеки 15 месеца. Чрез 
терапията с нар времето за удвоява-
не се удължило на 54 месеца.
Но дори да не съществуват още 
достатъчно научни данни за дей-
ствието на нара върху раковите про-
цеси, в рамките на една профилак-
тична програма или като поддържа-
що лечебно средство е разумно да 
бъдат включвани активни вещества 
от нар под една или друга форма.

Лечебни сили за всяка 
клетка на тялото
Народната медицина съобщава за 
позитивен опит с прилагане на нар 
при диария, белодробна инфекция, 
болки в гърлото, както и при въз-
паления на венците и пикочните 
пътища. Благодарение на богато-
то съдържание на антиоксиданти и 
феноли нарът основно помага при 
оксидативен стрес. Например при 
хронични инфекциозни заболява-
ния като ревматизъм, при наруше-
на обмяна на мазнини, кардио-ва-
скуларни болести като атероскле-
роза, при катаракта и възрастово 
обусловената макулна дегенерация 
(AMD), както и при невродегенера-
тивни заболявания като болест на 
Алцхаймер.
Както се оказва, антиоксидантно-
то действие на нара не се дължи 
само на полифенолите, но също и 
на това, че те значително могат да 

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
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повишат вътреклетъчната концен-
трация на глутатиона (GSH), най-
силния антиоксидант, произвеждан 
в човешкото тяло.

Масло от семената  
на нар срещу  
неврозни оплаквания
От семената на нара може да бъде 
изстискано ценно масло, което може 
да бъде използвано както за външ-
на, така и за вътрешна употреба. 
То съдържа до 70% рядка полине-
наситена омега-5-мастна киселина 
(пуницинова киселина). Освен това 
в състава му има мастни кисели-
ни (около 7%), линолова киселина 
(около 7%), множество полифено-
ли, фитоестрогени и фитостерини.

бъде включван в различни кулинар-
ни комбинации – от салати, пред-
ястия и основни ястия до десер-
ти и коктейлни закуски. Ето някол-
ко идеи:
Обвитите в сочна плодова обвив-
ка пресни семена от нар могат 
да бъдат внимателно отделени от 
бялата месеста част на плода и да 
се използват като свежа добавка 
за много ястия – например мюсли, 
десерти с кисело мляко, пастети с 
извара, различни видове зеленчу-
ци и салати. Със семената могат да 
бъдат поръсвани също зеленчукови 
ястия, пюрета, печени меса, риба и 
всякакъв вид десертни кремове.
Освен лечебно, сокът от нар при-
тежава изключително силно осве-
жаващо и тонизиращо действие. 
Той може да бъде приеман самос-
тоятелно или смесван с други пло-
дове – например цитрусови, гор-
ски, ябълки, банани и др., а също и 
с някои зеленчуци – например мор-
кови, целина или чушки.
Ориенталски винегрет: Сок от 
нар се смесва с известно количес-
тво лимонов сок или ябълков оцет, 
арганово масло (леко запържено) и 
мед. Добавят се кардамон, кориан-
дър, кимион и джинджифил. Така 
приготвеният дресинг е подходящ 
за различни салатни вариации.
Плодов сос: Сок от нар, сварен с 
известно количество кокосово мляко 
и сгъстен с нишесте или грис, може 
да се превърне в интересен сос или 
самостоятелен десерт, който е добре 
да бъде украсен с няколко красиви 
яркочервени семена.

При вътрешно приложение дей-
ствието на маслото може да бъде 
сравнено с това на сока или екс-
тракта от нар. Наблюдението върху 
жени, приемащи масло от семена 
на нар, показват трайно подобре-
ние на типичните оплаквания, свър-
зани с менопаузата - например топ-
лите вълни, колебанието на настро-
енията, неврозата или сухата кожа. 
Но също при млади жени или моми-
чета с хормонални проблеми актив-
ните вещества на нара оказват бла-
готворно действие.
Външно ценното масло намира 
широко приложение в козметиката, 
предимно при грижа за кожата на 
лицето и тялото при уморена, суха 
или старееща кожа.

Някои полезни рецепти
Независимо дали нарът е вносен, 
или местно производство, е важно 
да се следи за доброто качество 
на плода, за да бъде с възможно 
най-високо съдържание на поли-
феноли, витамини и др. биоактив-
ни вещества. Свежият неутрален 
вкус на нара позволява плодът да 

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. 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Лечебни свойства
l Общо подсилване на жизнения тонус и имунната система
l Антиоксидантно действие
l Стимулира кръвообращението Има противовъзпа-

лително, антибактериално, антивирусно и противо-
алергенно действие;

l Намалява кръвното налягяне и нивата на холесте-
рола в кръвта;

l Притежава антиканцерогенни свойства.
l Помага при климактерични оплаквания, атероскле-

роза, артрит, хиперплазия на простатата, стомаш-
но-чревни проблеми, еректилни смущения, възрас-
това деменция и инфекции.



1414

пр

епо
ръчва се от

д
ерматолозит

е

пр

епо
ръчва се

от

д
ерматолозит

е

„НАТУРПРОДУКТ“ ООД

КРЪСТОНОСЕН ПОХОД  
СРЕЩУ ДЕФЕКТИТЕ ПО КОЖАТА

Дали причинени от UV-лъчението, женската анато-
мия или възрастта дефектите по кожата са пред-
мет на много грижи и тревоги - както от страна на 
засегнатите, така и от страна на научните изсле-
дователски звена. Те правят всичко възможно да 
разберат механизма на възникването им и да ги 
отстранят без опасност за здравето.

телите, но при продължително лъче-
ние защитата на организма може да 
откаже. При това кислородните час-
тици мобилизират ензими, които раз-
граждат колагена в съединителна-
та тъкан. Кожата може само непъл-
ноценно да замести тези клетки. И 

Тъмната страна  
на слънцето

Здравословен тен? Такъв не същес–
твува, ни уверяват специалистите. 
Мнението на учените произтича от 
факта, че ултравиолетовите лъчи 
на слънцето са едни от основните 
причинители на рака на кожата. И 
не само. Слънчевите изгаряния на 
плажа или в солариума са отговорни 
за до 80% от всички видими процеси 
на стареене по лицето! UV-вълните 
стимулират увеличеното производ-
ство на свободни радикали в тяло-
то. Агресивните кислородни частици 
от своя страна увреждат белтъчини-
те, унищожават мастните молекули в 
клетките и предизвикват нарушаване 
на генетичния материал. Кожата, раз-
бира се, изпраща сигнал към имунна-
та система да неутрализира напада-

тъй като голяма част от еластиновите 
влакна също нарушават своята струк-
тура, обвивката загубва своята стег-
натост и се набръчква. Друга индика-
ция за предозиране на UV-светлината 
представляват възрастовите петна 
като последица от промените в пиг-
ментацията.Това, че със слънцеза-
щитни средства човек може да се 
предпази от увредите по кожата и 
злокачествените тумори, е опас-
на заблуда. Тъй като за разлика от 
UV-B-лъчите, отговорните за ракови-
те мутации UV-A-лъчи се филтрират 
много трудно и проникват дори през 
дебело намазани слоеве крем. Също 
толкова безполезно е „подготвянето” 
на кожата в солариум преди слънче-
вите бани на плажа, тъй като по този 
начин собствената й защита се пови-
шава в незначителна степен.
Наред с козметиката като защи-

та срещу UV-лъчението се предла-
га също светонепропусклив текстил. 
Но най-добрата защита засега си 
остава сянката.
Пълното избягване на слънцето 
обаче също не е правилно решение. 
Тъй като UV-B-лъчите, които се пое-
мат от кожата, регулират производ-
ството на витамин D. Той предпазва 
от рак и от сърдечен инфаркт и поз-
волява оптималното усвояване на 
калция в организма. Ето защо недос-
тигът му може да предизвика трай-
ни увреждания. За доставянето му 
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в организма е достатъчно излагане-
то на UV-B-лъчение по 15 минути на 
ден - най-добре по време на разход-
ка между 10 и 14 часа.

Един женски проблем  
- целулитът 

Според анкетни данни до 98% от 
всички жени се оплакват от т.нар. пор-
токалова кожа в областта на седа-
лището и бедрата. Макар бучките, 
вдлъбнатините и вълните да не са 
много естетични на вид, при целу-
лита не става въпрос за болест. Той 
е анатомично обусловен: в женска-
та подкожна тъкан са разположени 
повече и по-големи мастни клетки, 
отколкото в мъжката. Те са обедине-
ни в мастни депа, които могат да уве-
личават десетократно размерите си, 
за да могат, в случай на бременност 
например, да осигуряват на майчи-
ния организъм хранителни запаси. 
Мастните клетки се движат по про-
дължение на влакната на съедини-
телната тъкан и стават видими по 
повърхността на кожата като издати-
ни и втвърдявания. Наследена сла-
бост на съединителната тъкан увели-
чава предразположението към обра-
зуване на целулит – също и при много 
слаби жени. Много продукти на паза-
ра обещават помощ: кремове, гело-
ве, лосиони и масла за проблемните 
зони, соли за вана, лимфни дренажи 
и специални уреди за противоцелули-
тен масаж, пудри, таблети и чайове. 
Поп-иконата Мадона се кълне в акус-
тичните вълни в борбата с мастните 
клетки. Досега обаче всичките тези 
чудодейни средства не са доказали 
ефективността си според научните 
изследвания. Единствено оператив-
ното изсмукване на мазнини се спра-
вя с портокаловата кожа, но ефек-
тът, за съжаление, също не е траен. 
На образуването на целулит обаче 
може да се противостои посредством 
подходящо хранене, умерена употре-
ба на алкохол и кафе, регулярно дви-
жение и отказване от тютюнопушене. 
Така неестетичните неравности по 
кожата могат да бъдат редуцирани, 
но не и напълно премахнати.

Упоритата борба  
с бръчките  

– успехи и рискове
Когато червилото и пудрата не са 
достатъчни, за да прикриват следите 
на времето, в играта влизат и други 
разкрасителни методи. Лекарите про-
никват във все по-дълбоките слоеве 
на кожата – с различна успеваемост и 
в много случаи със значителни риско-

ве. При инжектирането с ботулинум 
токсин, накратко ботокс, отровата 
от бактерията Clostridium botulinum 
парализира лицевата мускулатура и 
по този начин намалява бръчките. 
Изчезва, за съжаление, също мими-
ката и лицето се консервира, буквал-
но застива за следващите 7 месе-
ца. Това е максималният период на 
действие на отровата, след което 
инжекциите трябва да бъдат подно-
вявани. Страничните ефекти са срав-
нително редки, но при високи дози 
ботоксът може да засегне и прилежа-
щи мускули, а резултатът да е напри-
мер увиснали клепачи.
Да заличат следите на времето 
обещават и запълващи бръчките 
субстанции, които се инжектират 
директно в зоните на набраздяване-
то - например хиалуроновата кисе-
лина, една от съставните части на 
съединителната тъкан. Ефектът на 
действие продължава до 4 месе-
ца. Въведеният инжекционно говеж-
ди колаген заглажда преди всич-
ко повърхностните бръчки до към 
7 месеца. Произвежданата от тяло-
то полимлечна киселина се при-
лага особено в областта около уста-
та за премахване на назолабиал-
ните бръчки, които изчезват от про-
блемната зона за около година. За 
да се инжектира собствена мазнина 
в челото, устните или кожата около 
очите, тя трябва предварително да 
бъде изсмукана от други части на 
тялото. Изглаждащият ефект про-
дължава до 7 месеца.

дневнодневно

Регенерира косата
Подхранва кожата

Заздравява ноктите

до 2 години, но съществува риск от 
попадане на микроби върху раната и 
възникването на екземи. При лазер-
ната терапия също става въпрос за 
обновяване на кожата: лъчите уни-

щожават старческите и пигментни-
те петна или отстраняват епидерми-
са заедно с пигментите. Лазерният 
кожен ресърфинг унищожава гор-
ните слоеве и регулира производ-
ството на колаген. Бръчките изчезват, 
дълбоките бразди леко се изглаждат. 
Две-три седмици трае оздравителни-
ят период и нежната кожа трябва да 
бъде пазена от слънце поне 3 месе-
ца. Кожният субсърфейсинг оста-
вя епидермисът ненаранен, лъчени-
ето затопля дермата, като по този 
начин стимулира производството 
на колаген. При процедурата обаче 
изчезват само повърхностните бръч-
ки. По-ефективно е микродермоаб-
разиото, при което клетъчните сло-
еве на епидермиса се отстраняват 
посредством обстрелване с алуми-
ниумоксидни кристали. n

Запълващите субстанции като сили-
кон, акрил и полиуретан не се раз-
граждат, но могат да се плъзнат 
надолу, да променят формата си, 
пълнежите да се спукат и разлеят в 
прилежащите тъкани. В редки слу-
чаи субстанциите могат да предизви-
кат алергични реакции, възпаления 
или отоци. Все още няма еднознач-
ни доказателства за тяхната вреда 
или безвредност за организма, но 
лекарите не отричат съпътстващите 
ги рискове – както естетични, така и 
здравословни.
При химическия пилинг горни-
те слоеве на кожата се разяждат с 
киселина, откривайки гладка кожа 
без пигментни петна, вроговява-
ния, белези и бръчки. Третираните 
участъци са болезнени, заздравяват 
бавно и трябва да бъдат предпазва-
ни от UV-лъчение в продължение на 
поне 3 месеца. Ефектът продължава 




