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При медицински преглед силният пол нерядко показва слаби резултати: мъжете често малтретират 
тялото си и игнорират оплакванията дотогава, докогато е възможно. Към пренебрегването на про-
филактиката и лошата грижа за здравето се прибавя също неправилният стил на живот и хранене. 
До какво довежда това прочетете в този и следващия брой на списание Аптека.

Мъжът под лупа
От десетилетия учените изслед-
ват разликите между половете. Но 
едва от началото на хилядолетие-
то медицинските открития се срав-
няват систематично, за да може 
мъжете и жените да бъдат леку-
вани целенасочено. И действител-
но много от лекарите все още не 
са в състояние да отчитат специ-
фичните полови разлики при про-
филактичните прегледи на паци-
ентите си. При това е установено, 
че болести, които дълго време са 
били считани за типично женски, се 
срещат при мъжете много по-чес-
то, отколкото се е считало преди. 
Така например остеопорозата при 
мъжете най-често се диагностици-
ра едва след счупване.
Също медикаментите могат да 
имат различно действие в зави-
симост от пола: мъжете с рак на 
белия дроб в напреднал стадий 
се повлияват по-лошо от химио-
терапията, но при тях се наблюда-
ват по-малко странични ефекти в 

липсва един вид защитно копие. 
В много по-голяма степен висока-
та им смъртност се дължи на рис-
ковия стил на живот и нехайното 
отношение към здравето.
Мъжете като цяло са по-склон-
ни да поемат рискове от всякак-
во естество. Те по-често умират 
в пътно-транспортни или трудо-
ви злополуки, консумират пове-
че алкохол и наркотици, пушат 
повече и обръщат по-малко вни-
мание на здравословното хране-
не и профилактиката. Мъжете по-
често посягат на живота си и се 
излагат на повече стрес. Почти 
всеки 10-ти работи над 60 часа 
на седмица, много упражняват 
тежък физически труд. Успоредно 
с това имат навика да пренебрег-
ват предупредителните сигнали 
и да търсят лекарски съвет едва 
тогава, когато нищо друго вече 
не помага.
Възможните последици са опас-
ни до смъртоносни. В средата на 
живота си, на възраст между 40 и 
50 години, мъжете са пет пъти по-
застрашени от инфаркт в сравне-
ние с жените. При това те по-чес-
то страдат от рак на белия дроб, 
устната кухина, хранопровода и 
дебелото черво. Черният дроб 
на мъжете също е силно застра-
шен. Мъжете признават болките в 
гърба, нараняванията и болестите 
на дихателните пътища, но отказ-
ват да приемат като заболява-
не психическите нарушения. При  
това при тях по-често се наблюда-
ват депресии, суицидни наклоннос- 
ти или пък психически смущения, 
дължащи се на стрес, претоварва-
не и проблеми с адаптацията.
Към това се добавят определени 
заболявания и проблеми, типични 
единствено за мъжкия пол като 
еректилни смущения, увеличава-
не или рак на простата. За тях 
също важи: много мъже игнори-
рат оплакванията, докогато е въз-
можно. Тъй като им е трудно да 
ги съвместят с представата за 
силния и независим мъж. За това 
свидетелстват и статистичес- 
ките данни за профилактиката: 
над 80% от мъжете-европейци не 
ходят на редовни профилактич-
ни прегледи.

ЗДРАВЕТО НА МЪЖЕТЕ (чАсТ 1)

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

На въпроса „Как сте със здраве-
то?” мъжете най-често отговарят: 
„Добре” или „Отлично”. И си вяр-
ват, макар това невинаги да отго-
варя на реалността.
По природа те действително са 
надарени с повече мускули и 
имат по-стабилни кости. Страдат 
по-рядко от ревматизъм и други 
автоимунни заболявания, слабост 
на пикочния мехур или деменция. 
И могат да създават деца дори 
в напреднала възраст. При по-
внимателно вглеждане обаче се 
оказва, че предполагаемо сил-
ният пол е по-застрашен. Така 
във високоразвитите индустриал-
ни страни средната продължител-
ност на живота на мъжете (77,2 
години) е с пет години по-ниска от 
тази на жените (82,5 години).
Това се дължи на гените само 

в ограничена степен. Мъжките 
полови хромозоми X и Y се разли-
чават и поради тази причина, за 
разлика от жените с тяхната двой-
ка повтарящи се Х-хромозоми, им 
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сравнениe с пациентките от жен-
ски пол. Препаратите с вълнест 
напръстник (дядов зъб, бесниче, 
Digitalis) пък предпазват мъжете 
от сърдечен инфаркт, но могат 
да бъдат животозастрашаващи за 
жените.
Все повече са предложенията 
за диференцирана медицинска 
помощ. В последните години се 
появиха не само специализира-
ни лекари (андролози), занимава-
щи се със сексуалността на мъже-
те. Също естетичната хирургия 
предлага специализирани каби-
нети, насочени към специфично 
мъжки проблеми, между които и 
трансплантация на коса. Създават 

се препарати (витаминни и хор-
монални), забавящи процеса на 
стареене при мъжете, чието дей-
ствие, за съжаление, все още не е 
убедително доказано. Разработват 
се и хормон-заместителни тера-
пии, с които по-възрастните мъже 
биха могли евентуално да пови-
шат своята виталност и еректил-
на способност. Експертите обаче 
са по-скоро скептични към демон-
стрираните досега образци.

Мотивация  
за по-здравословен живот
Над половината мъже-европей-
ци са на мнение, че трябва да 
правят повече за здравето си. 
Мотивацията да се води съзна-
телно здравословен живот обаче 

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

Тестостеронът - уважаваният хормон
Без тестостерон мъжете не биха били мъже – ниските му стойнос-
ти обаче не винаги са повод за безпокойство.
Тестостеронът принадлежи към групата на андрогените и до 95% се 
образува в семенните жлези (тестикулите).
l  Той стимулира растежа на външните полови органи (пенис и тести-

кули), грижи се за удебеляването на гласа, порастването на брадата и 
изграждането на силно телосложение;

l  стимулира образуването на семенни клетки (сперматозоиди);
l  благоприятства изграждането на белтъчини и по този начин повишава 

нарастването на мускулите и тялото (анаболно действие);
l  повлиява сексуалната еректилна способност;
l  повлиява разпределението на мазнините в тялото, които при мъжете 

обичайно се натрупват на корема;
l  стимулира агресията и доминиращото поведение; 
l  при наследствено предразположение води до оплешивяване.
При здравите мъже нивото на тестостерона в кръвта обичайно е между 
3,5 и 10,1 нанограма на милилитър. Липсата му може да възникне при 
функционално нарушение на семенните жлези или недостига на хормо-
ни, които стимулират дейността на тестикулите. Негативно влияние може 
да окаже и нездравословният стил на живот, заболяване на бъбреците, 
черния дроб, щитовидната жлеза или рак.
Съвсем естествено е продуктивността на семенните жлези да започне да 
намалява след 40-годишна възраст: средно с около половин процент на 
година. Според статистиката всеки трети мъж над 60 години страда от 
недостиг на тестостерон. Към симптомите се причисляват умора, депре-
сивни настроения, ниска сексуална издръжливост, еректилна слабост. 
Независимо от това много мъже се чувстват добре и с ниски нива на тес-
тостерон. Повечето научават за хормоналния си статус най-вече от напра-
вени във връзка с проблеми с потентността изследвания. Ето защо лече-
ние при недостиг на тестостерон се налага единствено в случаите, когато 
ниските му стойности са свързани с действителни оплаквания.
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намалява с годините. Много мъже 
са на мнение, че това няма кой 
знае колко да промени тяхно-
то състояние. Но промяна вина-
ги настъпва и тя със сигурност си 
заслужава усилията.
Ето няколко съвета как мъжът 
по-лесно би могъл да се преу-
строи към здравословен начин на 
живот:
l  Движението и балансирано-

то хранене са добри както за 
сърцето, така и за обиколката 
на корема и самочувствието. А 
също и за потентността.

l  Не е нужно веднага да се про-
меня целият стил на живот. 
Но една-две порции плодове 
и зеленчуци на ден са добро 
начало. Освен това колелото е 
за предпочитане пред колата, а 
стълбите пред асансьора. Само 
300 крачки повече на ден могат 
да предотвратят качването на 2 
килограма на година!

Серия Репарил 
– първа помощ при травми

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

Основните показания на серията Репарил са: 
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци 
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разши-
рени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално при-
ложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпали-
телно и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетилами-
носалицилат. 
Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в 
тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за 
тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефек-
тивно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразе-
но  болкоуспокояващо действие.
Репарил - гел N притежава и следните предимства:
l прозрачен е, прониква бързо и дълбоко в засегнатите участъци;
l  не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен 

за употреба;
l  охлажда, понася  се добре и може да се прилага ВЕДНАГА след травмата.
Репарил стомашно-устойчиви таблети са лекарствен продукт без лекарско 
предписание, който притежава отбъбващо, противооточно и противовъзпали-

телно действие. Използват се за лечение на пост-
травматични и постоперативни отоци. Прилагат 
се по две таблети три пъти дневно в острата фаза 
(първите няколко дни) и три пъти дневно по една 
таблета като поддържащо лечение.
Репарил айс спрей e медицинско изделие на 
основата на ментол и камфор. Приложен веднага 
след травмата, действа силно охлаждащо локално 
върху засегнатия участък и по този начин предот-
вратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил оси-
гурява първа незабавна помощ при травми. При настъпила травма, при 
която няма открити рани, незабавно напръскайте с Репарил айс спрей, 
за да осигурите охлаждане и да предотвратите образуването на оток. 
След охлаждането на засегнатия участък мажете няколко пъти дневно с 
Репарил - гел. При тежки травми с отоци приемайте в допълнение и сто-
машно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема. 

Д-р Галина Бъчваровa

l  Който не обича фитнеса, може 
да потърси спорт, който да му 
доставя удоволствие. И е добре 
да прекарва повече време на 
открито. Могат, разбира се, да 
се направят и няколко силови 
упражнения у дома. Така по-
бързо ще се разгради стресът и 
ще се регулират нивата на тес-
тостерона в кръвта.

l  Жените предпочитат мъже, 
които се грижат за тялото си и 
са отговорни към здравето си. 
Това включва също профилак-
тичните прегледи.

l  Добре е да се потърси съвет 
от спортен лекар или физиоте-

Ранна диагностика: Време за проверка!
На всяка възраст
Стоматологична профилактика, 2 пъти годишно. Зъболекарят проверява 
дали пациентът има кариес, пародонтит или друго заболяване на венците и уст-
ната кухина. Също зъбният камък е добре да се отстранява 1 път годишно. 
От 35-годишна възраст
Обща проверка на здравето, на всеки 2 години. Разумно е веднъж на всеки 
2 години да се прави основно изследване на организма, като се проверява за 
болести на сърдечносъдовата система, диабет, бъбречни и чернодробни забо-
лявания. Към това е добре се направи пълен тест на кръвта и урината, а резул-
татите да се обсъдят с лекуващия лекар.
Проверка за рак на кожата, на всеки 2 години. При нея дерматолог прове-
рява кожата с невъоръжено око или с помощта на специална лупа (светлин-
на микроскопия) за съмнителни промени и образувания. Особено препоръчи-
телна е за мъже, които прекарват доста време на открито, имат по рождение 
много бенки и родилни петна или случаи на кожен рак в семейството.
От 45-годишна възраст
Преглед на простатата, ежегодно. При палпиращото изследване лекарят 
опипва простатата с показалеца през дебелото черво, като следи за нередов-
ни уголемявания или промени. Успоредно с това инспектира половите органи 
и прилежащите лимфни възли. Независимо, че само част от проявяващите се 
тумори биват откривани по този начин. Затова при съмнение лекарят може да 
назначи PSA-тест: една от произвежданите от простатната жлеза белтъчини 
(т.нар. простатноспецифичен антиген), който обичайно се съдържа в ниски 
количества в кръвта, може да повиши стойностите си при наличие на тумор. 
Тестът обаче е несигурен. Според специалистите PSA-стойностите могат да 
се повишат по различни причини: възпаление, спорт или секс. При двама от 
трима мъже се е оказало, че резултатите са предизвикали ненужно безпокой-
ство, докато при 20% от пациентите с наличен тумор PSA-стойностите били 
нормални и пораждали чувство на фалшива сигурност.
Тест на изпражненията, ежегодно. Имунологичен или химически тест, който 
отчита също наличието на кръв в изпражненията, може да насочи към тумор на 
дебелото черво. Тестът може евентуално да бъде допълнен с палпация (изслед-
ване посредством опипване) на дебелото черво. Имунологичните тестове 
откриват повече тумори от химическите, но 
и по-често бият фалшива тревога.
От 55-годишна възраст
Колоноскопия, като алтернатива на теста 
на изпражненията. Провежда се два пъти в 
рамките на 10 години. При него през ануса 
в дебелото черво се вкарва маркуч с каме-
ра и лампа. Ако специалистът открие съм-
нителни промени, взима и тъканна проба. 
По-големите полипи (доброкачествени 
образувания по лигавицата) се отстраняват 
веднага. Макар и неприятна като процеду-
ра, колоноскопията многократно намалява 
риска от заболяване и смъртността от рак 
на дебелото черво.
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рапевт при изготвянето на тре-
нировъчен план. С определе-
на цел и постепенно повишава-
не на физическата издръжли-
вост усилията се преодоляват 
по-лесно.

l  Този, който намери сили да се 
откаже от тютюнопушенето, ще 
пощади не само белите дробо-
ве, пикочния мехур и съдове-
те си, но и ще се радва по-дъл-
го на секса.

l  Мъжете, които не игнорират 
проблемите и слабостите си, 
са не само по-щастливи, но и 
живеят по-дълго.

l  Когато се почувства болен, 
човек е по-добре да си остане 
вкъщи. Така ще увеличи шан-
совете си за по-бързо оздра-
вяване и ще избегне кривите 
погледи на колегите, които е 
заразил.

l  Мъжете в стабилна връзка имат 
по-голяма продължителност на 
живота от самостоятелно живе-
ещите. Партньорките им се гри-
жат не само за това да не про-
пускат профилактичните пре-
гледи и да взимат насериоз-
но предупредителните сигнали, 
но и инициират създаването на 
по-добри хранителни навици и 
воденето на по-здравословен 
начин на живот. n

aktiv

Къде мъжът е силен и къде слаб
Стабилни кости, дебел корем, мазна коса: средностатистическият мъж се отличава  
от средностатистическата жена не само на пръв поглед. Последиците за здравето,  

свързани с тези разлики понякога са драстични.
КОСА 
Много мъже имат вродена свръхчувствителност на 
космения фоликул срещу дехидротестостерон (DHT), 
който води до косопад.
МОЗЪК 
Психически смущения се срещат при мъжете точно 
толкова често, колкото и при жените. Диагнозата 
депресия обаче се среща при жените 2 до 3 пъти по-
често. Мъжете под 75 години са с по-висок риск от 
инсулт от жените, но не умират от него толкова лесно. 
Само при 1,9% от мъжете инсултът довежда до лета-
лен изход, докато при жените този процент е 3,1.
КОЖА 
Епидермисът на мъжете е с около 20% по-дебел от 
този на жените: кожата им е по-здрава, набръчква 
се по-малко и по-късно. Мъжката кожа съдържа 
също повече и по-големи мастни жлези, затова 
често пъти тя е по-мазна и страда преди всичко 
в младежките години по-силно от акне, комедо-
ни и запушване на порите.
КОСТИ 
Мъжете имат по-големи и по-стабилни кости от жени-
те и са по-малко податливи на загуба на костно вещес-
тво (остеопороза). Независимо от това при всеки трети 
до пети мъж в развитите страни над 50-годишна възраст 
се регистрира счупване, дължащо се на остеопороза.
СТАВИ 
Най-често наблюдаваното ставно заболяване е артро-
за. Между 45 и 64-годишните тя засяга една четвърт 
от мъжете и една трета от жените, а след 65-годишна 
възраст една трета от мъжете и половината от жени-
те. Рискът да се разболеят от подагра за сметка на 
това е 4 пъти по-голям при мъжете, отколкото 
при жените.

ЗЪБИ 
Три четвърти от мъжете в развитите страни 
действително мият зъбите си два или три пъти 
на ден, но само една трета от тях използват меди-
цински конец за междузъбните пространства. 
Може би това е причината да страдат по-често 
от по-тежки форми на възпаление на венците, 
отколкото жените.
УСТНА КУХИНА И ГЪРЛО 
От рак на устната кухина, фаринкса и храно-
провода умират три пъти повече мъже, откол-
кото жени.
БЕЛИ ДРОБОВЕ
От рак на белите дробове умират два пъти пове-
че мъже, отколкото жени.
СЪРЦЕ 
Рискът от остър сърдечен инфаркт при мъжете 
между 25 и 65 години е пет пъти по-голям в срав-
нение с жените на същата възраст. След 65 годи-
ни разликата постепенно се стопява и показате-
лите се изравняват.
КОРЕМ
Около 67% от мъжете в Европа страдат от 
наднормено тегло или затлъстяване. За жените 
цифрата е 53%. Поради факта, че мъжете натруп-
ват повече мазнини в областта на корема, те са 
по-податливи към диабет или сърдечносъдо-

ви заболявания.
ИМУННА СИСТЕМА
Мъжете се справят по-лошо с тежките 
инфекции от жените, по всяка вероятност, 

защото показват по-слаб имунен отговор. 
Това е и причината да развиват по-рядко 

автоимунни заболявания като ревматизъм.
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ЦЕНЕНО ОЩЕ В сРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ
Заспиване с валериана
Действие: В корена на валерианата 
се съдържат етерични масла, които 
забавят медиаторите в централна-
та нервна система. На това според 
клиничните изследвания се дължи 

успокояващото действие на билка-
та, която стимулира заспиването и 
непрекъснатия нощен сън.
Употреба: На пазара валерианата 
се предлага под формата на капсу-
ли, капки и чайове. Приемайте избра-
ния от вас препарат в продължение 
на една седмица половин час преди 
лягане за сън.

АНТИ-сТРЕс БИЛКА
Жълтият кантарион  
уравновесява
Действие: При вътрешно безпокой-
ство или леко депресивни настрое-
ния могат да помогнат препарати с 
жълт кантарион. Съдържащите се в 
листата на билката активни съставки 
повлияват позитивно настроението. 
Мета анализът на 29 студии показва, 

че действието на стандартизирания 
екстракт от жълт кантарион е анти-
депресант, равностоен на синтетич-
ните аналози.
Употреба: Препоръчват се днев-
ни дози от минимум 450 мг екс-
тракт. Такава концентрация не може 
да бъде постигната с чаена смес. 
Билката трябва да се приема еже-
дневно в продължение на поне две 
седмици, за да се отчете положи-
телен ефект. Внимание: лечебното 
растение повишава светочувствител-
ността на кожата.

ЗА сЛАДКИ сЪНИЩА
Трошене на ядки
Действие: Орехите доставят голя-
мо количество от „хормона на умора-
та” мелатонин. Това открили невро-

лозите от университета Сан Антонио 
в Тексас. Ако нивото на мелатонина в 
кръвта се повиши, заспиването е по-
лесно и сънят по-здрав.
Употреба: Вечер, например пред 
телевизора, можете да приемете 
шепа орехи. Колкото по-пресни са 
ядките, толкова по-добро е приспив-
ното им действие.

ГОРчИВОТО УМОРЯВА
Цвят от хмел
Действие: От женските цветове се 
извличат успокояващи горчиви вещес-
тва. Народната медицина залага на 
топлата бира като първокласно прис-
пивателно средство. Ефективността му 
обаче все още не е научно доказана.
Употреба: На пазара най-често се сре-
щат комбинирани препарати с хмел, 

БЪРЗА ПОМОЩ

ЕСТЕСТВЕНА ПОМОЩ  
ПРИ ПРОБЛЕМИ СЪС СЪНЯ
Домашните средства и растителните екстракти не са плацебо, а добра алтернатива на химическите пре-
парати. При това те не водят до пристрастяване и при тях рядко се наблюдават странични действия. 
Ефективността им е доказана от редица съвременни студии.
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валериана и маточина за постигане на 
по-голям ефект. Приемайте избрания 
от вас препарат вечер преди сън.

ЦВЯТ КАТО НА сЪН
Пасифлора (мъченица)
Действие: Растението украсява много 
градини, от медицинска гледна точка 
обаче интересни са не красивите цве-
тове, а листата и стеблото на паси-
флората. Съдържащите се в тях фла-
воноиди, глюкозиди и етерични масла 
имат успокояващо действие и могат 
да премахнат страховете. Това стиму-
лира по естествен начин и съня.

Употреба: Добавете към чаша топло 
мляко 1 супена лъжица мед и раз-
бъркайте до пълното му разтваря-
не. Изпивайте вечер непосредствено 
преди лягане. Така затопляте и тяло-
то, и душата си.

НЕ ЛИПсВА В НИТО ЕДНА 
МАНАсТИРсКА ГРАДИНА
Успокояващата маточина
Действие: Лечебната сила на мато-
чината е била ценена от лечители-
те още преди повече от 2000 годи-
ни. Преди всичко от листата (по въз-
можност събрани преди цъфтежа на 
растението) се екстрахират етерич-
ни масла и специални дъбилни ве- 
щества, чиито успокояващи, отпускащи 
и антивирусни свойства са доказани  
в множество клинични изследвания.
Употреба: Вечерният чай от мато-
чина е превъзходно приспивателно 
средство. До 3 пъти на ден разтва-
ряйте във вода 5 до 10 мл настойка 
от маточина. Дали чай, или настой-
ка при продължителен прием и двете 
средства помагат да се отървете от 
вътрешното напрежение и да подоб-
рите съня си.

яват и нашето състояние. Който под-
бира правилните миризми, може да 
загърби дневните грижи, да подобри 
настроението и съня си.
Употреба: Напълнена с изсушени 
цветове и билки ленена торбичка се 
поставя до, върху или под възглав-
ницата преди лягане. За бебета и 
малки деца са подходящи торбички-
те с хмел, а за всяка възраст - с цвят 
от лавандула. Ако нямате под ръка 
изсушени цветове, можете да капнете 
3 капки етерично масло на възглавни-
цата (например от лавандула, лимо-
нов цвят или босилек).

ПРИЯТНА ТОПЛИНА
Възглавнички с лимец  
за студени крака
Действие: Приятно заспиваме, само 
когато сме с топли крака. Изследванията 
показват обаче, че до 80% от жените 
редовно си лягат със студени стъпа-
ла. Температурата в пръстите на кра-
ката може да спадне с до 8 градуса. 
Затоплена възглавничка с лимец въз-
връща изгубената топлина.
Употреба: Загрейте пълната с лимец 
възглавничка в микровълновата печка 
или във фурната. Пред бутилката с 
топла вода тя има предимството, че 
задържа много по-дълго топлината и 
я отдава по-бавно. Поставете затоп-
лената възглавничка в непосредстве-

на близост до долната част на крака-
та, а след охлаждането й в контакт 
със стъпалата.

УМИРОТВОРЯВАЩИЯТ
Цвят от лавандула
Действие: Вътрешното безпокой-
ство, грижите и страховете ускоряват 
въртележката от мисли. Използвано 
вътрешно, лавандуловото масло дос-
тига до клетките на нервната систе-
ма, където разгръща своята осво-
бождаваща от страхове, успокоява-
ща сила, и по този начин съдейства 
за подобряване на съня.
Употреба: Приемайте избрания от 
вас лавандулов препарат под форма-
та на капсула веднъж на ден заедно с 
едно от храненията (най-добре вече-
рята). Забележим ефект може да се 
наблюдава едва след няколко дни на 
редовен прием. n

Употреба: Екстракти от пасифлора 
могат да бъдат открити под форма-
та на дражета и капки. Съдържа се и 
в някои чаени миксове за отпускане 
и релаксация. Приема се два до три 
пъти на ден, като е добре последният 
път да бъде преди лягане за сън.

ЕДИН ПРИЯТЕН РИТУАЛ
Билков чай
Действие: Изследователите на съня 
са наясно, че вечерните ритуали сти-
мулират изключването на психиката 
и отпускането на тялото. Кана с чай 
идеално би се вписала в тази схема. 
Особено ако се използват релаксира-
щи билкови миксове с успокояващи 
ароматни нотки.
Употреба: Билковите чайове зали-
вайте винаги с вряща вода и оставяй-
те да се запарят за 7 до 10 минути. По 
възможност приемайте горещи.

сЛАДКО ПРИсПИВАНЕ
Мляко с мед
Действие: Млякото съдържа между 
другото аминокиселината триптофан. 
От нея организмът произвежда подоб-
ряващия настроението хормон серото-
нин. Още по-добре е, че медът оптими-
зира  приема на триптофан от мозъка.

УДОВОЛСТВИЕ В БАНЯТА
Ароматна вана с микс  
от треви и диви цветя
Действие: В една шепа от тревния 
микс (Flores graminis) се съдържат 
около 50 растителни вида – във всич-
ки тях има над 1000 естествени актив-
ни съставки, между които ароматни 
смоли и етерични масла. Те не само 
стимулират отпускането, но и успоко-
яват мускулните и ставни болки.
Употреба: Дори само банята на кра-
ката има ефективно действие. За 
целта 4 шепи от микса се заливат с 3 
литра вряща вода, покриват се, за да 
се запарят, и се охлаждат до към 26 
градуса. След това краката се пота-
пят в отварата за около 15 минути. За 
пълна вана е най-добре да се използ-
ват готови добавки.

ОМАЙВА НОсА
Ароматни торбички  
под възглавницата
Действие: Тъй като проникват в 
мозъка чрез носа, ароматите повли-
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Макар болестите да са важни за развитието на детския органи-
зъм, те са неприятни и натоварващи за малките. Дори за варице-
ла, заушки и други сериозни инфекции обаче съществуват ефек-
тивни естествени рецептури.

подходящи за лечението на болес-
ти при пациенти на възраст от дет-
ската градина до началото на пубер-
тета.” Дори за по-тежки заболява-
ния като перфорация на тъпанче-
то или събиране на течност в сред-
ното ухо, д-р Айденшинк препоръч-
ва натурални средства: „Сироп от 
цвят на бъз за разреждане на секре-
тите, инхалации със солена вода и 
намаляващи отоците бани за краката 
със синапено брашно. Допълнително 
съветвам децата да пеят и да дъв-
чат дъвка.” Това, че компрес с извара 
на врата помага при заушки, все още 
би могло да бъде разбрано. Понякога 
обаче е трудно научно да се обо-
снове защо някои съвети се оказват 
верни. Как например да бъде обяс-
нен фактът, че пухените възглавници 
увеличават болките в ушите и зъбите 
или пък засилват пристъпите на миг-
рена? Човек просто научава, че това 
е така. Действената сила на съдър-
жащите се в растенията съставки за 
сметка на това може лесно да бъде 
доказана.

Чай при варицела
Масло от жълт кантарион облекчава 
слънчевото изгаряне. Сок от жълте-
ниче (Chelidonium majus) и масло от 
чаено дърво премахват брадавиците, 
а очанката (Euphrasia rostkoviana) се 
казва така, тъй като може да лекува 
конюнктивити и всякакви други въз-
паления на съединителната тъкан. 
Срещу ечемик на окото помагат 
активните вещества в черния чай. Те 
са ефективни също при варицела и 
детската лекарка Айденшинк съвет-
ва пъпките да се третират със силна 
отвара от черен чай. Екстрактът от 
дъбова кора прави чудеса при вари-
цела, тъй като съдържащите се в 
нея силни дъбилни вещества успо-
кояват сърбежа. Защо зарасличе-
то (черен оман) помага при костна 
фрактура? Съдържащите се в бил-
ката силициева киселина, алкалоиди 
и изграждащият клетките алантоин 
забележимо подсилват костите и под-
помагат зарастването им. Отварата 
от листа на черен оман действа при 
наранявания и дори при фрактури. 
Болезненото гърло на страдащи от 
скарлатина деца може да бъде успо-
коено с чай от лайка и салвия, сър-
бящата кожа с екстракт от невен. 
А богатата на минерални вещества 

Малките болни са безпомощни и 
изцяло се доверяват на това, че мама 
и татко знаят как правилно да помог-
нат. Дали обаче да се презастраховат 
със силни медикаменти, или да зало-
жат на лечебните сили на природа-
та в търсене на ефективна помощ за 
болното си дете за родителите винаги 
е труден избор. Едно е сигурно: любя-
щата атмосфера и топлите домашни 
грижи винаги помагат.

Дъвчене на дъвка  
срещу болки в ушите
Високоефективните натурални 
лечебни средства представляват 
добра алтернатива вече и за лека-
рите. Педиатърът от Мюнхен, д-р 
Андреа Айденшинк, например съвет-
ва: „Децата, които поддържат висока 
температура повече от три дена или 
тя се вдигне над 40о, трябва естес-
твено да бъдат заведени на лекар. 

Срещу морбили и рубеола препоръч-
вам ваксина. Но с много от оплаква-
нията родителите могат да се спра-
вят сами вкъщи, преди да им се 
наложи да търсят лекарска помощ. 
Натуралните средства са особено 

МАЛКИТЕ БОЛНИ

мътеница благодарение на млечноки-
селинните бактерии може да се спра-
ви с язвен стоматит. Особено ефек-
тивно според д-р Айденшинк - сама-
та тя майка на три деца - е действи- 
ето на меда. „При болки в гърлото 
и кашлица даваният на детето чай 
трябва винаги да се подслажда с мед. 
За успокояване на кашлицата медът 
е невероянто ефективен и има сила-
та на кодеин.” Ефективно действие 
срещу кашлица имат също теснолис-
тият жиловлек, бръшлянът и бялата 
ружа. Освен това на детето може да 

се направи компрес на гърдите със 
свинска мас или синапено брашно, 
както и да му се даде сироп за кашли-
ца, направен от лук и кафява захар.

Натурални средства  
вместо спешна помощ
Особено когато става въпрос за 
собственото им дете, родителите 
предпочитат да залагат на сигурно 
и невинаги се доверяват на стари-
те лечебни методи. За оплакващо се 
от болки дете с висока температу-
ра обаче е повече от неприятно да 
чака в чакалнята на поликлиниката 
или още повече в спешното отделе-
ние. Мартин Шайбел, пресаташе на 
градските клиники в Мюнхен, казва: 
„Всеобща тенденция е родителите да 
водят децата си прибързано в отделе-
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КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

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

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО

нията за спешна помощ в болнични-
те заведения.” По-добре е да се спес-
ти на децата това мъчение. Според 
д-р Айденшинк: „Стомашно-чревните 
инфекции най-често отшумяват сами. 
Междувременно приемът на сол и 
захар може да подпомогне стаби-
лизирането на минералния баланс: 
силно разреден портокалов сок, соле-
ни печива, пилешки бульон, морко-

ви, картофи, ориз и кисело мляко 
осигуряват добра помощ за чревна-
та флора. Дори при упорит бронхит 
понякога е възможно да бъде избег-
нато болничното заведение: чаят от 
кестенов цвят, иглика, цвят от пъл-
зящ горещник, бъз и липа (по 15 до 
25 г от всяка билка) помага. Болките 
в гърлото могат да бъдат успокоени 
с лимонов компрес, студените увива-
ния на прасците понижават високата 
температура, а разтривките с хладък 
ментов чай донасят на детето прият-
но чувство на охлаждане.”

Баластни вещества  
срещу затегнати черва
Запекът се счита за тема, засягаща 
предимно възрастните. Направените в 
последните години изследвания обаче 
показват, че това съвсем не е така. 
Според немския Зелен кръст със седа-
лище в Марбург поне 10% от децата 
постоянно страдат от запек. Причината 
за това се крие нe само в бедното на 
баластни вещества хранене и липса 
на движение, но и на някои психи-
чески задръжки. Много деца напри-
мер задържат съзнателно изхождане-

то си в детската градина, ако роди-
телите им не могат да отидат с тях в 
тоалетната, или пък избягват ползва-
нето на обществена тоалетна в учи-
лище от притеснение да се изложат. 
Нередовното ходене по голяма нужда 
не бива да се подценява, защото може 
да доведе до неприятни последици за 
здравето както в близък план (алергии, 
акне, екземи, спадане на имунитета, 
податливост към инфекциозни заболя-
вания), така и в по-далечен (хеморои-
ди, разширени вени, хронични инфек-
ции, камъни в жлъчката, проблеми с 
потентността и др.). Стомахът може 
да бъде лесно регулиран с добавяне 
на ленено семе към мюслито, лъжи-

ца мед и чаша топла вода на гладно 
или вода с куркума, но в по-дългосроч-
на перспектива трябва да се променят 
двигателните навици и стилът на хра-
нане на детето. Приемането на повече 
течности и богати на баластни вещес-
тва храни (пълнозърнести продукти, 
сливи, круши, смокини, кайсии) e клю-
чът към успеха.

Високата температура  
– интелигентният лечител
Високата температура е най-ефектив-
ното оръжие на организма в борбата с 
инфекциите. Тя е изключително умна 
защитна реакция на организма срещу 
вируси и бактерии, тъй като агресив-
ните микроорганизми не могат да пре-
живеят горещината. Допълнително 
треската подсилва имунната систе-
ма, стимулирайки производството на 
бели кръвни клетки, и отваря широ-
ко порите на кожата, за да може чрез 
изпотяване организмът по-лесно да 
се освободи от токсините. Доколко 
ще се повиши температурата, зави-
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си от мястото на инфекцията, от вида 
на болестотворните причинители и от 
бързината на тяхното разпростране-
ние в тялото. Особено бурно реагира 
имунната система на нови микроор-
ганизми. При децата възпалителните 
процеси са придружени от много висо-
ка и рязко покачваща се температура, 
тъй като защитните им сили все още 
са във фаза на обучение и не са си 
изработили механизми срещу непо-
знати болестотворни причинители. 
Независимо от факта обаче, че висо-

ката температура е полезна реакция 
на организма, продължителните със-
тояния на треска могат да имат нега-
тивни странични ефекти и да застра-
шат здравето на детето. Какво в такъв 
случай е правилно или неправилно да 
правят родителите при висока темпе-
ратура? Покоят е първата задължи-
телна мярка - всякакъв вид физичес-
ко или психическо натоварване обре-
менява защитните сили и препятства 
дейността на имунната система. Също 
така важи правилото: колкото пове-
че градуси, толкова повече течности! 
На всеки градус над 37оС детето тряб-
ва да изпива по 0,5 до 1 литър пове-
че вода на ден. Пилешкият и телешки-
ят бульони допълнително доставят на 
организма минерални вещества като 
натрий и магнезий, които се отделят 
от тялото заедно с потта. Ябълковият 
сок, а също и разтворимите вита-
минно-минерални комплекси могат да 
компенсират загубата на минерали. 
Състоянието на детето може да бъде 
облекчено чрез охлаждане на прасци-
те с кърпи, напоени с хладка вода и 

оцет или бани на краката с евкалип-
тово масло. Напоените с оцет чорапи 
също донасят облекчение. Внимание: 
Неправилни са охлаждащите проце-
дури с много студена вода! Те стесня-
ват кръвоносните съдове и препят-
стват отдаването на топлина от тяло-
то. Добре е да се вземе под внимание 
също, че налаганията не бива да се 
правят в момент, когато детето мръз-
не и температурата му се покачва.
Родителите трябва да знаят, че лече-
нието чрез изпотяване е неправилно. 
Потенето по принцип е добър знак: 
когато инфекцията започне да отшу-
мява, тялото понижава температура-
та си посредством изпотяване, при 
което настъпва охлаждане. От това 
обаче не следва, че в състояние на 
треска организмът трябва да бъде 
подтикван към потене, защото по този 
начин може да се провокира опас-
но прегряване. Правилно е децата с 
висока температура да бъдат охлаж-
дани постепенно и меко. Те трябва да 
лежат, завити с леко одеяло, и да пое-

Пеене за самолечение
За това, че боли по-малко, когато родите-
лите духат на болното място, има изслед-
вания и дори доказателства. Пациентът 
активира самолечебните си сили най-ве-
че тогава, когато вярва, че му се оказ-
ва помощ. Дори четенето на приказки 
успокоява симптомите на малките болни, 
както галещата ръка и нежно изпятата 
приспивна песен. Изследванията показ-
ват, че пускането на приятна, спокойна 
музика може да успокои болката, както 
да намали или премахне необходимостта 
от обезболяващи таблети дори при тежки 
фрактури. Разработеният в университе-
та Парацелз в Залцбург терапевтичен 
метод „музикална медицина” показва, че 
пускането на тиха музика, съчетана с 
нежен камбанен звън, два пъти на ден по 
30 минути стимулира мозъка и води до 
отделяне на разведряващи настроени-
ето хормони. Малките разказчета също 
могат да отвлекат вниманието от бол-
ката. Междувременно компресът с дива 
теменуга (2 ч.л. от сухата билка на чаша 
вода) успокоява кожните обриви. Сурово 
нарязана глава лук от хладилника помага 
при ухапване от насекоми. А съпровож-
дащата ги история може да бъде за дра-
кони, принцеси или оси, които много се 
страхуват от силата на дивите теменуж-
ки и разплакващия ги лук...

Бъз срещу секрети
Съвсем немаловажно е също така на 
децата да им бъде вкусно - не е необ-
ходимо билковата медицина да е гор-
чива. Сиропът от цвят на бъз разтва-
ря секретите и допълнително се услаж-
да. Болкоуспокояващото действие на 
Блатният тъжник (Flores Spiraeae) може 
да бъде съчетано с вкусна чаша ягоди 
със сметана: две съцветия от билката се 
варят със сметаната, разбиват се след 
охлаждането й и се добавят към ягоди-
те. Противокашличните билкови чайо-
ве и сиропи е добре да се подслаждат с 
мед, който допълнително засилва тяхно-
то лечебно действие. Особено за деца-
та е важно натуралните средства да се 
съчетават както с вкуса, така и с грижата. 
А предложения от природата не липсват: 
в почти всяко растение учените откриват 
активни вещества, чиято лечебна сила 
се използва от хилядолетия. nЗапушени уши – какво да се прави?

Лято, слънце, вода и... запушени уши. При децата се среща особено често. 
Дължи са на това, че водата, която е попаднала във външните слухови канали, 
е разкиснала ушната кал и като тапа е запушила слуховите пътища. В таки-
ва случаи не бива да се опитва да бъдат почиствани ушите на детето с паму-
чен тампон или още по-лошо с остър предмет. Така може да бъде наранено 
тъпанчето и трайно увреден слуха. По-добре е ухото / ушите да бъдат проми-
ти с хладка вода (с температурата на тялото) или да се накапят няколко капки 
затоплен зехтин в слуховия канал. В по-тежки случаи родителите могат да се 
обърнат за помощ към УНГ-специалист, който да отстрани образувалата се 
тапа със специална промивка на ушите.

мат хладки течности. Температурата 
не бива да се понижава и твърде 
рано. При висока температура имун-
ната система работи по-ефективно и 
може по-бързо да се справи с инфек-
цията. Ето защо родителите, които 
посягат към температуропонижаващи 
средства при не много висока тем-
пература (37, 5 - 38оС) не дават въз-
можност да се разгърне лечебният 
потенциал на треската и на практика 
препятстват оздравителния процес. 
Много лекари съветват температурата 
да се понижава с медикаменти само 
ако надвиши 39оС. Човек е в състоя-
ние да понесе и по-висока темпера-
тура – при децата не е рядкост тя да 
се качва над 40оС, но голямата загуба 
на енергия осезаемо отслабва органи-
зма. Затова е разумно при много висо-
ка температура (над 39оС) или про-
дължително поддържане на средно 
висока температура (над 38,5оС) да се 
вземат мерки за нейното понижаване. 
Схващането, че „простудата се леку-
ва с ядене, а температурата с глад” 
също е погрешно. Всяко заболяване 
обременява тежко организма и изис-
ква допълнителна доставка на енер-
гия. Нормално е при треска детето да 
няма апетит. Въпреки това то се нуж-
дае не само от повече течности, но и 
от подсилване чрез регулярно поема-
не на хранителни вещества. Добре е, 
разбира се, да поема лека, питателна 
храна и да не преяжда.
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Натурална алтернатива за лечение на детските болести 
Детските болести често пъти протичат бурно: с висока температура и силно изразена симптоматика, но това неви-
наги е повод за паника и рядко изисква спешна медицинска помощ. Дори при остри инфекциозни заболявания 
като варицела, заушки и скарлатина съществуват ефективни натурални методи за лечение.

ЗАУШКИ: Заболяването засяга паротидните (околоушни) слюнчени жлези, бузите се подуват и стават силно болезнени. Топлият ком-
прес с извара върху подутите жлези действа противооточно: кухненска кърпа се нагъва по дължина, загрява се (например във фурната 
или с бутилка топла вода), след което се нанася слой обезмаслена извара с дебелина 1 см. Компресът се увива около врата и отгоре се 
поставя още една суха кърпа или шал. Държи се на врата, докато не изсъхне изварата.  
ВАРИЦЕЛА: Когато децата боледуват на възраст между три и шест години, не се наблюдават сериозни оплаквания. Симптомите най-често са повишена темпера-
тура и обрив по тялото. В случай че пъпките сърбят, те могат да бъдат мазани с потупване с напоен в отвара от черен чай памук или третирани с екстракт от дъбо-
ва кора.
СКАРЛАТИНА: Смученето на замразено в камерата кубче лед с мед успокоява гърлото и намалява болката. Ако кожата на врата се бели, тя може да бъде нама-
зана със съдържащ екстракт от невен препарат. 

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО: Отстранете възглавниците, пълни с пух, от детската стая – те усилват болките. Поставете 
детето да лежи върху вълнено одеяло. Капнете му разтвор с морска вода в носа: така се намалява натискът. Компресите с лимон 
имат противооточно действие.
ЯЗВЕН СТОМАТИТ: Когато са засегнати небцето, езикът и устните, облекчение донася мътеницата. Подслаждането с плодов сок 
неутрализира киселия вкус и прави напитката по-приятна за детето.
КОНЮНКТИВИТ: Самото име на очанката (Euphrasia rostkoviana) подсказва, че билката помага. За целта 1 ч.л. очанка се накисва 
в чаша вода, кипва се, прецежда се и се охлажда. В отварата се топят чисти памучни тампони и многократно през деня се поста-
вят върху затворените клепачи на детето. За да стои мирно, можете да му прочетете приказка или да му разкажете история. Така 
ще стимулирате и самолечебните сили на организма.
ЕЧЕМИК НА ОКОТО: Безобидната инфекция е силно заразна, затова при третирането на окото миенето на ръцете е задължител-

но. Докато ечемикът е видим, върху клепача многократно може да се поставя леко отцедено и охладено до стайна температура пакетче черен чай.
БРАДАВИЦИ: Жълтеничето (Chelidonium majus) е силно отровно, но прави чудеса, когато се нанася с потупване върху брадавици. Също толкова ефективно е мас-
лото от чаено дърво, което се използва един до два пъти дневно. Така най-късно до две седмици брадавиците изчезват. 
СЛЪНЧЕВО ИЗГАРЯНЕ: През лятото понякога е неизбежно слънцето да дойде в повече на нежната детска кожа и да се 
стигне до слънчево изгаряне. В никакъв случай не мажете с кисело мляко, което може да предизвика алергична реакция или 
възпаления на увредената кожа поради съдържащите се в него микроорганизми и бактерии. По-добре масажирайте постра-
далите места с масло от жълт кантарион: то убива бактериите и стимулира оздравителния процес.
РАЗСТРОЙСТВО: Стомашно-чревните инфекции са често срещано явление при децата през топлите месеци на годината. 
Те не изискват специално лечение, но е важно да се възстанови нарушеният минерален баланс и стомашно-чревната флора. 
Добре посолените сварени картофи, моркови и ориз възвръщат изгубените минерални соли на организма, а киселото мляко 
регенерира чревната флора.
ЗАПЕК: Две до три седмици да се дава два пъти на ден по половин до една с.л. ленено семе (сутрин може да се добави към мюслито, а вечер към салатата, ако 
детето отказва да гo поема по друг начин). Към това трябва да се приемат много течности. Ако детето е съгласно, сутрин на гладно може да му се даде 1 с.л. с лене-
но семе и мед, приети с чаша хладка до топла вода. Известно количество курку-
ма, разтворена в чаша вода, не само промива, но и активира самопочистващите 
сили на лигавицата и пречистването на организма от отрови. Може да се подсла-
ди с мед за подобряване на вкуса.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА: Охлаждането на прасците с кърпи, навлажнени с 
хладка вода и оцет, намалява треската: две носни кърпи се потапят в хладка до леко 
топла (!) вода, изстискват се и се увиват около прасците или стъпалата. След 20 
минути телесната температура спада с около 0,5 градуса. Процедурата трябва да се 
повтаря многократно през деня. В началото треската може да бъде овладяна посред-
ством постепенно затопляща се баня на краката с евкалиптово масло: водата, в която 
се потапят краката, трябва да бъде с телесна температура и в следващите 10 мину-
ти да се повиши до 39 градуса чрез доливане на топла вода. Добавката на няколко 
капки евкалиптово масло или екстракт от борови връхчета допълнително стимулира 

полезното действие на банята за понижа-
ване на температурата и засилване на кръ-
вообращението. Едно по-непопулярно, но 
не по-малко изпитано домашно средство 
са чорапите с оцет: вълнени три четвърти 
чорапи се потапят в половин литър хлад-
ка до леко топла вода, в която са добавени 
200 грама ябълков оцет. После се изстиск-
ват, обуват и детето трябва да остане в 
покой. След 45 до 60 минути чорапите се 
събуват. При необходимост процедурата 
може да се повтори 3-4 пъти през деня.

КАШЛИЦА: Медът е първокласно противокашлично средство. Той може да 
бъде даван отделно, с него могат да се подслаждат лечебни билкови чайове, а 
може да бъде мазан и върху филия. Много ефективно е действието на билковите 
чайове от теснолист жиловлек, бяла ружа и цвят от слез (Malva L.). От посипания 
с кафява захар ситно нарязан лук се получава ценен сироп за кашлица, когато се 
отстранят парчетата лук и се прецеди отделилия се сок. От ефективното проти-
вокашлично средство може да се дава по лъжица на всеки час.
СИЛНО СЛЮНООТДЕЛЯНЕ: През пролетта е добре човек да си направи 
повече вкусен сироп от бъз, защото той намалява образуването на слуз и има при-
ятен вкус, който се харесва на децата. Адстрингиращо действие има също чаят 
от салвия. При силно слюноотделяне не бива да се дават млечни продукти, защо-
то те засилват секрецията.
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Моля, представете се.
Казвам се Евгени Тодоров. Два пъти 
съм европейски шампион по спа-
ринг, имам един златен и един сре-
бърен медал на чупене и този сезон 
станах световен шампион по таек-
уондо за ветерани.

Каква е тайната на успеха ви?
Тайната на успеха е талант и труд. 
Талантът обаче е 10-15%, а всич-
ко останало е страшно много труд. 
При спаринга много важно е жела-
нието и в тази връзка моето мото е: 
„Участвам, когато желая, но винаги 
побеждавам”.

Как се върнахте към таекуон-
дото?
Имах здравословни проблеми, лека-
рите ми казаха, че е от стреса, а 
анти-стресът е спортът.  Това, което 
умеех в спорта, беше таекуондото.

От кога се занимавате с този 
спорт?
С таекуондо се занимавам от 28 
години, но активно се върнах към 
него през 2003.

АЛГА САН:    ПРОДУКТ ЗА ШАМПИОНИ!

Кое беше най-трудно в това 
връщане към спорта?
Началото беше много трудно. Исках 
да изпълня всички техники перфект-
но, както съм го правил едно време, 
но организмът не ми го позволява-
ше. Постоянно получавах травми, 
имах болки в мускулите и коленете, 
мускулите бяха отвикнали на нато-
варването.

Труден спорт ли е таекуондото?
Може да се каже. Със сигурност 
изисква воля, дисциплина, много 
добра кондиция. Техниките се изпъл-

През 2012 година българинът Евгени Тодоров стана свето-
вен шампион по таекуондо за ветерани. Той пребори конку-
ренцията на първенството в Талин, Естония и извоюва злат-
ния медал. По пътя си към титлата победи много сериозни 
противници от всички континенти, а участниците в първен-
ството бяха от общо 60 държави. Ето какво каза 53-гошишни-
ят състезател след спечелването на световното първенство: 
„Миналата година станах европейски шампион за ветерани, а тази 
дублирах титлата си. На предното първенство спечелих и спаринг 
състезанието, и чупенето, а тази бях първи на спаринг и втори на 
пауър теста – чупене. Подготвих се доста здраво и участвах на 
Световното в Талин, където имаше представители на 60 държави. 
Аз бях в различен поток от северно- и южноамериканците и първо 
играх срещу азиатец, а след това с победителя между Северна 
и Южна Америка - аржентинец. Играх и срещу представител от 
Швеция, когото също прегазих.” За това как се става шампион на 
53 години ветеранът разговаря с д-р Галина Бъчварова:

Allga San Mobil Gel INTENSIV
Черният оман (Symphytum officinale) 
е многогодишно тревисто растение, 
разпространено в Европа и Азия. В 
България е известно още като мазен 
корен, див тютюн, страстник и най-вече 
– като зарасличе. И това не е случайно 
– от древни времена се знае, че черният 
оман магически ускорява възстановяването при фрактури, изкълчване, навях-
ване, разтягане на сухожилия. Римските военни лекари го прилагали след 
тежки травми на бойното поле. Легендарният лечител Авицена го посочва в 
дневниците си като универсално средство за зарастване на костите и меките 
тъкани, за облекчаване на болките при артрит, ревматизъм и подагра.

Лечебната сила на растението се крие в неговия корен. 
Той е черен на цвят, откъдето идва и 
името на билката. Най-ценната му със-
тавка - алантоин - стимулира регене-
рацията на клетките и заздравяването 
на кости, хрущяли, мускули и сухожи-
лия. Действието на алантоина отлично 
се допълва от слузни вещества (успо-
кояват възпалените тъкани), розмарино-

ва киселина (силно противовъзпалител-
но действие), хранителни компоненти  
– калий, калций, фосфор, витамини,  

протеини и др.

черният оман е основната съставка  
на Allga San Mobil Gel INTENSIV. 

Гелът ускорява възстановителния процес след травми – травма-
тични мускулни и сухожилни разкъсвания, както и следоператив-
ното им възстановяване.
с доказан регенеративен ефект върху мускулатурата – подобрява 
обменните процеси в мускулната тъкан, намалява вътремускулния 
оток и спира започващия възпалителен процес. Така значително 
снижава риска от мускулни травми при физическо натоварване.

Подходящ  е при мускулни болки в ежедневието, провокирани от 
принудителна работна поза. Предпазва от формирането на трайни 
мускулни контрактури, които водят до хронична болка и фиксиране 
на порочна поза на гръбначния стълб.

l съдържа специална „мобилна формула за грижа” - оригинално 
масло от алпийски клек, което повлиява  основните признаци на 
възпалението – оток, болка, затопляне, зачервяване, нарушен тонус 
на съдовете и помага за бързото възвръщане на функцията, и ценен 
екстракт от черен оман, който стимулира регенерацията на клетките 
и заздравяването на кости, хрущяли, 
мускули и сухожилия. 
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няват, докато постигнеш съвършен-
ство. Трябва да си бърз и гъвкавост-
та е от ключово значение. А тя се 
постига трудно.

Често ли има контузии?
Да, в таекуондото има много конту-
зии, схващания, разтежения, раз-
късвания на мускулни влакна... това 
е спорт за силни хора – нанасяш 
удари и получаваш удари.

Вие самият имал ли сте  
проблеми с травми?
Да, травмите ме преследваха дълго 
време. Когато организмът не е свик-
нал с тренировките, мускулите се 
претоварват. Появяват се травми 
в ставите, разкъсвания на мускул-
ни влакна.

Как прилагате продуктите  
от серията Алга Сан?
Продуктите от серията са няколко и 
аз ги прилагам по различен начин: 
ако получа травма я обработвом 
веднага с Алга Сан АРНИКА гел и 
лосион. Така спирам образуването 
на хематом и ограничавам възпа-
лението. По време на острата фаза 
през първата седмица продължавам 
да използвам  Алга Сан АРНИКА, а 
след като тя премине, обикновено 
след седмица започвам да прилагам 
Алга Сан Мобил гел интензив. Той 
регенирира съединителната тъкан и 
възстановява мускулатурата.

споменахте, че използвате Алга 
сан преди и след тренировка.
Да, преди тренировка загрявам мус-

кулите с Алга Сан лосион, а след 
тренировка с класическия Алга Сан 
гел или Мобил гел интензив в зави-
симост от това колко голямо е било 
натоварването.

Разкажете ни за последния тур-
нир – Световното първенство.
Беше тежък турнир. Състезателите 
бяха много подготвени  и всяка 
битка изискваше максимална кон-
центрация. Тренировките ми бяха 
стратегически насочени и тактичес- 
ки правилно изиграх своята игра. 

Разбира се, имаше и травми, но 
Алга Сан ме възстановвяваше бързо 
след всяка контузия.

А финалът?
За финала на световното бях готов 
на 100%. Аржентинецът беше 
много бърз, но аз бях в страхотна 
форма....и го победих.

Какво е мнението Ви за Алга 
Сан?
За мен Алга Сан е продукт ЗА 
ШАМПИОНИ! n

*Снимките са от личния архив на Евгени Тодоров.

А по време на състезания?
На първото европейско играх конту-
зен. Тогава ми препоръчаха Алга Сан. 
Започнах да го прилагам и забравих за 
травмите и болките. С негова помощ 
стигнах до края като победител.

Какъв е опитът Ви с продукта?
Използвам Алга Сан лосион преди 
тренировка за подготовка на муску-
лите и ставите и след тренировка за 
възстановяване. След европейското 
продължих да го използвам докато 
се готвех за световното.
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МНОГОЛИКОТО  
ЧУДО АЛОЕ ВЕРА

„Кралицата на лечебните растения” алое вера напъл- 
но е заслужила името си. Нейните лечебни сили се 
простират от прочистване на организма от отро-
ви през подсилване на имунната система до актви-
ране обмяната на веществата. Помага не само при 
стомашно-чревни оплаквания, но и при отслабва-
не, а - прилагана външно – при всякакъв вид кожни 
проблеми. съветите за това как може да бъде 
използвано чудодейното растение са съчетани със 
свежи рецепти за летния сезон.

Наричат го с различни имена – 
„пустинна лилия”, „извор на вечна 
младост” или просто „еликсир на 
живота”. В съдържащия се в листа-
та на растението гел са открити над 
160 активни вещества, ефективност-
та на много от които е научно доказа-
на. Спектърът на употреба на алое-
то следователно е толкова широк, че 
покрива едва ли не всеки втори меди-
цински или козметичен проблем. 
Не е съвсем сигурно откъде произ-
хожда пустинната лилия – по всяка 
вероятност от Африка или Арабския 
полуостров. Най-старите сведения за 
използване на лечебното растение, 
документирани с клиновидно писмо 
отпреди 6000 години, са от Древен 
Вавилон. Рисунки от староегипет-
ски стенописи също свидетелстват 
за използването на растението алое 
вера. Древните египтяни го използ-
вали за балсамиране, а на кралиците 

Нефертити и Клеопатра служело за 
разкрасителни процедури, като под-
държало кожата им по начин, подо-
бен на днешния лифтинг.

Преди 4000 г. шумерите го опреде-
ляли като „подарък от боговете”. 
Алексaндър Македонски винаги раз-
полагал със значителни запаси от 
алое, тъй като го считал за най-добрo-
то средство за лечение на рани. 
В арабския свят алоето също било 
високо ценено. При мюсюлманите 
то символизирало пълно щастие, а 
Парацелз го препоръчвал като елик-
сир за дълъг живот.
С помощта на арабските търговци 
растението било пренесено в Индия, 
където се превърнало в неотменна 
част на аюрведическата медицина, 
а по-късно и в Китай, където през 16 
век Ли Ши Шен го причислил към най-
значимите лечебни растения в лечи-
телската си книга. Чрез арабите ало-
ето достигнало и до Испания, откъде-
то се разпространило в други евро-
пейски страни. Христофор Колумб 
носел саксии с алое, за да лекува 
раните на моряците си. В известна-
та „школа от Салерно” се препоръч-
вало като лечебно средство за рани, 
слепнали от секрети очи, стомашни и 
чернодробни оплаквания, изтощение 
и косопад. Американските индиан-
ци научили за чудодейното растение 
от испанските мисионери и веднага 
го включили към списъка с „лечебни 
растения” като предпочитано сред-
ство срещу изгаряния и кожни болес-
ти. Някои от съвременните рецеп-
ти за лекарства с алое се свързват с 
опита на маите, които наричали рас-
тението “страж на здравето”.
Алое вера принадлежи към т.нар. 
сукуленти. Това са растения, които 

растат в сухи тропически и субтропи-
чески региони и са развили специал-
ни стратегии за задържане на влага-
та. Алоето използва за целта своите 
40 до 50 см дълги и 6 до 7 см широ-
ки листа. Отвън от изсъхване ги пред-
пазва кожоподобна, здрава тъкан. 
Водозадържащият резервоар отвът-
ре представлява гел, който съдържа 
близо 95% вода от всичките си със-
тавки, които са отговорни за лечебно-
то действие на растението.   
 Как действа при  
вътрешна употреба
Имуностимулиращо  
и антибактериално
Към дългата поредица от активни със-
тавки в алоето се числи ацемананът - 
мукополизахарид, който например се 
съдържа в жен-шена, гъбите шийтаке 
и месото от акула. Ацемананът пред-
ставлява дълговерижна въглехидрат-
на молекула с белтъчно ядро. Ценното 
вещество се синтезира в човешкия 
организъм, но само до пубертета. 
След това е добре да се набавя с хра-
ната, защото е важен за имунитета  
(напр. активира имуномедиатори като 
интерлевкин 1). Има доказано имуно-
стимулиращо, антибактериално, анти-
вирусно и антимикотично действие. 
Според американски изследователи 
на него се дължи и противораково-
то действие на алоето, но клиничните 
изследвания са все още в началото. 
Действа позитивно на цялостната сто-
машно-чревна област, включително на 
панкреаса, черния дроб и жлъчката.
Алантоинът – другата ценна съставка 
на алоето – не се синтезира в организ- 
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ма на човека, но също може да бъде 
набавян с храната. Алантоинът при-
тежава мощни антиоксидантни свой-
ства, пази клетките от окислителния 
стрес, обезврежда токсичните проду-
кти и стабилизира клетъчния цикъл. 
Следователно също оказва имунос-
тимулиращо действие.
Подобрява кръвните стойности 
Приет вътрешно, гелът от алое вера 
помага на организма да се пречисти 
от отрови и шлака, да намали кисе-
линността на тялото и да възста-
нови нарушения алкално-киселинен 
баланс. Оказва позитивно действие 
на чревната флора, нивото на кръвна-
та захар и всички заболявания, свър-
зани с имунна слабост. Благодарение 
на противовъзпалителното си дей-

ствие може да помогне и при ревма-
тични оплаквания.
Възвръща изразходваната енергия
Бразилски учени са доказали, че 
гелът от алое вера може да върне и 
най-фините кръвоносни съдове към 
техния нормален, здрав диаметър и 
по този начин да подобри кръвната 
циркулация, обезпечаването с кисло-
род и обмяната на веществата. Преди 
всичко обаче гелът действа енергизи-
ращо. Той стимулира жизнения тонус 
и благодарение на многобройните си 
съставки представлява ценна храни-
телна добавка.
Индийският национален герой 
Махатма Ганди пише: „Много биха 
искали да знаят, кои са тайните сили, 
които са ме поддържали през годи-
ните и са ми позволявали да запаз-
вам жизнеността си по време дълги-
те периоди на постене. Това са непо-
клатимата ми вяра в Бог, скромният 
живот и благотворното действие на 
лечебното растение алое вера.”

Външно: чиста грижа  
за кожата
Приложен външно, гелът от алое 
вера помага при лечение на рани, 
изгаряния (включително слънчеви), 
ужилвания от насекоми, сърбеж по 
кожата, акне, нечиста кожа или появи-
ли се по време на бременност стрии. 
Но е ефективен също при невродер-
мит, лющене на кожата и екземи. 

Използван като козметично средство, 
регулира обмяната на веществата в 
кожата, стимулира кръвообращение-
то, хидратира, изглажда кожата и под-
помага задържането на влага в нея.

Съвети за употреба
Списъкът от продукти, разработени 
на базата на алое вера, непрекъс-
нато се увеличава. Тъй като качес-
твото им може да бъде различно, се 
препоръчва да се избират препара-
ти, на чиято опаковка е указан зна-
кът: „International Aloe Science Council” 
(I.A.S.C.). Това, разбира се, не озна-
чава, че не можете сами да отглеж-
дате „растението за първа помощ”. То 
краси интериора и е непретенциозно – 
нуждае се от слънце и малко вода на 
1-2 седмици. При това е много полез-
но: при нужда може внимателно да се 
отреже част от външно листо и с гела 
да се третира инсектно ужилване, 
слънчево изгаряне, рана или пъпка.
Ако искате да приемате вътрешно 
свежия гел, трябва при всички слу-

чаи да отстраните външната част на 
листото. Съществуващото мнение, 
че активните съставки на растени-
ето са най-пълноценни едва след 3 
до 5 години от израстването му, не 
се споделя от всички. Но ако искате 
да заложите на сигурно, използвай-
те поне 4-годишно растение. Гелът, 
разбира се може да бъде открит и 
под формата на напитка или консер-
ва, но е добре да се купува от био-
щандове.
Както при другите натурални лечеб-
ни средства и алоето се нуждае от 
известно време, докато прояви забе-
лежимо действието си. Едно лечение 
с напитка от алое трябва да продъл-
жава поне два месеца с препоръчи-
телна дневна доза от около 100 мл. 
Прочистването на организма от отро-
ви и шлака с гел от алое вера може 
да доведе до първоначално влоша-
ване. Затова е препоръчително да се 
започне с по-малки дози от 3 пъти по 
5 мл на ден, докато през следващите 
4 седмици те постепенно се увеличат 
до 3 пъти по 30 мл.
Тъй като гелът от алое не е особе-
но атрактивен на вкус, е препоръчи-
телно да се смесва с други студени 
напитки - например прясно изцедени 
плодови и зеленчукови сокове, охла-
дени билкови чайове или зелен чай и 
др. Разумно е също така да бъде под-
слаждан с мед, не само от вкусови, но 
и от здравословни съображения. n
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