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Силният пол нерядко показва слаби резултати при медицински прегледи: мъжете често малтре-
тират тялото си и игнорират оплакванията дотогава, докогато е възможно. Към пренебрегване-
то на профилактиката и лошата грижа за здравето се прибавя също неправилният стил на живот  
и хранене. До какво довежда това прочетете в следващата статия.   

живота си е два до три пъти по-
голям при жените, отколкото при 
мъжете. Експертите обаче допус-
кат високи скрити показатели при 
мъжете: от една страна поради 
факта, че много от тях не при-
знават и не обявяват психичес-
ките си проблеми. А от друга, 
защото намират за тях типично 
мъжки „отдушници” в алкохола, 
насилието, работата или спорта. 
Успоредно с това се страхуват, че 
една диагностицирана депресия 
би ги поставила в образа на немъ-
жествени неудачници със слаба 
воля. Поради факта, че ролята 
им в обществото до голяма сте-
пен се определя от работата, ста-
туса и половата издръжливост, 
кризите като загуба на работното 
място или развод ги правят осо-
бено податливи на депресии. Те 
могат да бъдат провокирани също 
от постоянен стрес или прето-
варване. Основните лечебни въз-
можности за депресивни пациен-
ти са психотерапията и приемът 
на антидепресанти.

Простата (простатна жлеза)
Простатата се причислява към 
вътрешните полови органи на 
мъжа. Тя е голяма приблизител-
но колкото кестен, разположена 
е в тазовото дъно, непосредстве-
но под пикочния мехур и обхваща 
уретрата. Нейната основна функ-

на коронарно сърдечно заболя-
ване могат да бъдат и еректил-
ни смущения: ако кръвоснабдя-
ването не достига кавернозното 
тяло, мъжът може да е кандидат 
за сърдечен инфаркт. 
На възраст до 65 години в Европа 
умират 4 пъти повече мъже, откол-
кото жени от сърдечен инфаркт. 
С напредване на възрастта тази 
разлика намалява и показателите 
се изравняват до към 75-годишна 
възраст. Сърдечните заболява-
ния се лекуват предимно медика-
ментозно. Големите съдове могат 
да бъдат разтегнати посредством 
балонен катетър и стент. В екс-
тремни случаи се налага опера-
тивно поставяне на байпас.

ЗДРАВЕТО НА МЪЖЕТЕ (чаСТ 2)

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Типични заболявания 
и нарушения

За да може мъжът да остане здрав 
и в добра кондиция, за него би 
било добре да знае къде тялото и 
психиката му са особено уязвими.

Сърце
Както при мъжете, така и при 
жените коронарната болест на 
сърцето (прогресиращо заболя-
ване на периферните сърдечни 
съдове) е най-честата причина 
за смъртност. Тя се причинява 
най-вече от отлагания по стени-
те на кръвоносните съдове, които 
препятстват кръвоснабдяването 
и обезпечаването с кислород на 
сърцето. Последиците могат да 
бъдат сърдечна недостатъчност 
(слабост на сърдечния мускул) 

или сърдечен инфаркт. Основен 
симптом при мъжете е чувството 
на тежест в гърдите (ангина пек-
торис), но болестта може да про-
тича и безсимптомно. 
Към основните рискови фактори 
спадат високото кръвно налягане, 
диабетът, повишеният холесте-
рол и тютюнопушенето. Но също 
наднорменото тегло и стресът 
могат да окажат влияние. Проява 

Наднормено тегло
В Европа две трети от мъжете 
страдат от наднормено тегло или 
затлъстяване. Според дефиници-
ята на Световната здравна орга-
низация около 44% са с наднорме-
но тегло (BMI – Body-Mass-Index – 
между 25 и 29,9), а 23% страдат от 
затлъстяване (BMI над 30). Също 
разпределянето на телесните маз-
нини играе важна роля: при мъже-
те с европейски произход оби-
колка на талията от 102 см или 
повече се счита за критична, тъй 
като коремните тлъстини повиша-
ват риска от развитие на високо 
кръвно налягане, сърдечносъдо-
ви заболявания и диабет. Мъжете, 
които искат трайно да отслабнат, 
трябва да не поемат повече кало-
рии от необходимото и да увели-
чат движението.

Депресии
Много интернационални изслед-
вания показват, че рискът да 
заболят от депресия в рамките на 
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ция се състои в това да произвеж-
да секрет, който прави спермато-
зоидите по-подвижни и функцио-
нално годни.

Възпаление на простатата
Възпалението на простатата 
(простатит) е най-често среща-
ното урологично заболяване при 
мъжете под 50-годишна възраст. 
В рамките на живота си почти 
всеки четвърти мъж се сблъс-
ква с него. Трябва да се разгра-
ничава острата, дължаща се на 
вируси инфекция от хроничния 
простатит, който се предизвик-
ва предимно от бактерии. При 
острото възпаление на простата-
та пациентите изпитват най-чес-
то внезапно появили се симпто-
ми като болезнено и затрудне-
но уриниране, повишена темпе-
ратура до втрисане. Могат да се 
наблюдават също обща отпадна-
лост и гадене. Хроничното въз-
паление на простатата от друга 
страна най-често се развива в по-
продължителен период от време 
и се характеризира с повтарящи 
се инфекции на пикочния мехур, 
оплаквания при уриниране и / или 
при изхвърляне на семе, както 
и мигриращи болки в областта 
на таза, перинеума или пениса. 
Ако заболяването е причинено 
от бактерии, е възможно лекарят 
да предпише антибиотици. Често 
пъти обаче не може да се опреде-
ли еднозначна причина за оплак-
ванията и това затруднява назна-
чаването на терапия.

Хиперплазия  
на простатата
Естествено е с напредването на 
възрастта простатата малко да 
се увеличи. Ако обаче тя започ- 
не непрекъснато да нараства, 
става въпрос за хиперплазия на 
простатата, доброкачествено уго-

лемяване на простатната жлеза. 
То се наблюдава при всеки втори 
мъж над 50-годишна възраст. 
При 80-годишните почти девет от 
десет мъже са засегнати от него.
Уголемяването на простатата 
не винаги предизвиква оплаква-
ния. Когато тя започне обаче про-
гресивно да стеснява уретрата, 
отделянето на урина се затруд-
нява – то става по-продължител-
но, струята е вяла, с прекъсвания 
и отслабва все повече. С тече-
ние на времето настъпва момент, 
когато мъжът не може да изпраз-
ни напълно пикочния си мехур, 
което благоприятства развитието 
на пикочни инфекции. В дългосро-
чен план това би могло да увреди 
пикочния мехур и бъбреците.
Лечението на простатната хипер-
плазия зависи от сериозността 
на оплакванията. При неголеми и 
средно силни симптоми се проб-
ва с медикаментозна терапия:
  Растителни средства: В апте-

ките и дрогериите има над 
30 препарати, които могат да 
бъдат купени без рецепта, но 
за ефективността им има про-
тиворечиви отзиви. С доказа-
на ефективност са препарати-
те със съдържание на коприва, 
екстракт от палмата сереноа 
репенс или от тиквени семки.

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

  алфа-1-рецепторни блоке-
ри: Тези изписвани по рецеп-
та медикаменти отпускат про-
статната мускулатура и по този 
начин облекчават изпразване-
то на мехура. Изследванията 
показват, че при 60% от пациен-
тите симптомите са леко подоб-
рени. Към възможните стра-
нични действия се причисляват 
незадържане на урина, главобо-
лие и ниско кръвно налягане. 

  5-алфа-редуктазни-инхибито-
ри: Те потискат производство-
то на хормони, които стимули-
рат растежа на простатата, като 
по този начин целят спирането 
на процеса на уголемяване. При 
някои мъже средството нама-
лява сексуалното удоволствие 
и предизвиква еректилни сму-
щения.
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Ако процесът не може да бъде 
овладян с медикаменти, уголе-
мената простата може да бъде 
оперирана и излишната тъкан 
отстранена. Съществува риск 
обаче пациентите между друго-
то да изгубят еякуляционните си 
способности.

пъти не предизвиква оплаквания. 
С увеличаване на големината му е 
възможно да се наблюдават труд-
ности при отделянето на урина. С 
напредване на възрастта рискът 
от рак на простатата нараства. Но 
също гените, хормоните, хранене-
то и наднорменото тегло играят 
значителна роля.
За лечението на простатния кар-
цином се използват 4 подхода: 
пълно отстраняване на простат-
ната жлеза чрез операция; лъче-
ва терапия отвътре или отвън, 
както и стратегия на активно 
наблюдение с регулярен контрол. 
Върху това кой е най-ефектив-
ният метод за борба с ковар-
ното заболяване все още няма 
единно мнение в медицинските 
среди. Може би светлина върху 
това ще хвърли широкомащаб-
ното изследване на 7600 паци-
енти, залегнало в немската сту-
дия PREFERE, започнала от 2013 
година. За съжаление резултати-
те се очаква да бъдат представе-
ни едва през 2030 година. 

Възпаление на тестикула  
(орхит) и надсеменника 
(епидидимит)
Епидидимитът най-често се про-
вокира от бактерии, които могат 
да попаднат в надсеменника чрез 
семепровода, докато орхитът въз-

Оредяване на косата и оплешивяване
До 100 косъма от косата е нормално да се губят на ден. Ако са повече, скал-
път започва да прозира и се появяват оголени участъци. Причината при мъже-
те почти винаги се дължи на генетично обусловен косопад (андрогенна ало-
пеция). Оплешивяването обичайно започва с отдръпване на косата от чело-
то, разпространява се към върха на главата, темето и понякога обхваща цяла-
та глава. Причината е вродена свръхчувствителност на корените на коса-
та към дихидротестостерона (DHT). Той се образува в тялото от тестостеро-
на и кара фоликулите, от които поникват космите, да закърняват. Повече от 
половината европейски мъже са предразположени към ранно оплешивяване. 
Други форми на косопад се срещат по-рядко и за тях има специални причи-
ни, които не са свързани с пола.
От всички таблетки, шампоани и лосиони, които би трябвало да пома-
гат срещу косопад, научните студии са признали досега само две средства  
с доказуем ефект: медикамент по рецепта с активно вещество финасте-
рид и достъпния без рецепта препарат, съдържащ миноксидил, който е под-
ходящ също за жени. Важно е терапията да започне при оредяване на коса-
та: на оплешивели вече места растежът на косата обикновено не може да се 
реактивира.
Финастеридът спира преобразяването на тестостерона в увреждащия косме-
ните фоликули DHT. По този начин генетично обусловения косопад може да 
бъде спрян; косата дори частично отново се сгъстява. Възможни странични 
действия са загуба на либидото, импотентност и еякулационни смущения; в 
дългосрочен план рисковете не са изяснени. При спиране на таблетките загу-
бата на коса продължава.
Според различни изследвания при 25% от мъжете миноксидилът може да 
задържи генетично обусловения косопад, а при 50% косата израства по-здра-
ва. Все още не е изяснено как точно действа препаратът, затова е и трудно 
да бъде предвиден ефектът в по-дълго-
срочен план. При прекратяване на тера-
пията, процесът на оплешивяване се въз-
обновява.
Някои от засегнатите прибягват до транс-
плантация на коса: при нея от здравите 
участъци се взимат фоликули, които се при-
саждат на плешивите места. Процедурата 
е скъпа и продължителна, а резултатът 
невинаги е козметично приемлив.

Рак на простата
Ракът на простатата е сред най-
често диагностицираните ракови 
заболявания при мъжете: той се 
среща при всеки 10-ти мъж на въз-
раст над 50 години. Според специ-
алистите на година от него умират 
около 0,85% от мъжкото населе-
ние на Европа. Тъй като туморът 
обичайно нараства бавно, често 
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никва по-скоро в хода на някоя 
вирусна инфекция като заушки 
(епидемичен паротит) или вари-
цела (лещенка). И в двата слу-
чая началото на болестта проти-
ча неспецифично: в продълже-
ние на часове и дори дни тести-
сът се подува, става болезнен и 
може да се зачерви. Възможни 
съпътстващи симптоми са оплак-
вания при уриниране и повишена 
температура.
Инфекцията е възможна на всяка 
възраст, сексуалните контакти 
също биха могли да провокират 
заболяването. За да бъде пред-
отвратено увреждането на тес-
тикула, трябва навреме да се 
потърси лекарска помощ. Част 
от терапията е поне един ден 
пациентът да се отнася щадящо 
към организма си, тестисът да не 
бъде притискан, да бъде поста-
вян нависоко и охлаждан. Също 
противовъзпалителните обезбо-
ляващи средства могат да помог-
нат. Ако е налице бактериална 
инфекция, е разумно провежда-
нето на антибиотична терапия. 
Важно е също така да се прове-
ри дали не става въпрос за усук-
ване на тестикула (тестикулна 
торзия), което е спешен урологи-
чен случай.

Рак на тестикулите
Ракът на семенните жлези е най-
честото туморно заболяване при 
мъже на възраст между 25 и 45 
години. В днешно време то е 
лечимо в 95% от случаите. Като 
рискови фактори за възникване-
то му се считат например висо-
кото разположение на тестикули-
те, както и генетично обусловена-
та предразположеност. Терапията 
обикновено се състои в опера-
тивно отстраняване на засегна-
тата семенна жлеза и – според 
вида на тумора – провеждането 
на лъчева терапия, химиотера-
пия или комбинация от двете. Тук 
също важи правилото: колкото по-
рано е открит и лекуван туморът, 
толкова по-добри са шансове-
те за оздравяване. Затова всеки 
мъж трябва сам или с помощта 
на лекар внимателно да изследва 
семенните си жлези 2 до 4 пъти 
годишно. При подозрителна поду-
тина или втвърдяване по повърх-
ността на тестикула трябва спеш-
но да се потърси консултация със 
специалист.

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

Еректилни смущения
Под еретилни смущения се раз-
бира невъзможността за сексуал-
на ерекция, втвърдяване на члена 
и поддържането му в изправено 
положение, необходими за осъ-
ществяването на задоволите-
лен полов акт. Според оценка-
та на специалисти всеки пети до 
трети мъж на възраст между 50 
и 60 години страда от еректилни 
проблеми, а сред по-възрастни-
те всеки втори. Зад временните 
еректилни смущения нерядко се 
крият психически обременявания 
(проблеми в отношенията с парт-
ньора, натиск във връзка с поло-
вите способности, стрес, депре-
сии, претоварване), но за една 
по-дълго проявяваща се импо-
тентност най-често има телесни 
причини. Рискови фактори пред-
ставляват високото кръвно наля-
гане, диабетът и атеросклеро-
зата, но също тютюнопушенето, 
употребата на алкохол, наркоти-
ци, някои медикаменти и невро-
логични заболявания.

За да се справи с еректилните 
нарушения, мъжът трябва преди 
всичко да преразгледа навиците 
си, стила на живот и при необхо-
димост да ги промени. Не по-ма-
ловажно е да говори за пробле-
ма с партньорката си. Едва кога-
то установи, че въпросните мерки 
не помагат, може да потърси по-
нататъшна помощ:
  Фосфодиестераза-5-блокерът 

е възможна терапия според избо-
ра на пациента. Медикаментите 
от тази група задържат разграж-
дането на определен медиа-
тор, който повишава притока 
на кръв в пениса при сексу-
ална стимулация. Американска 
изследователска група, оценила 
130 студии за PDE-5-блокерите, 
стигнала до заключението, че 
въпросното средство за потент-
ност може да увеличи шансове-
те за задоволителен полов акт 
двойно. Ефективни средства за 
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повишаване на потентността 
са също изписваните по рецеп-
та силденафил (виагра), тада-
лафил (циалис) и верденафил 
(левитра). Табу са (между дру-
гото и за всички останали) меди-
каментите, съдържащи нитра-
ти – контрастните им действия 
могат да бъдат животозастра-
шаващи.

  Тренирането на тазовото дъно 
е при всички случаи полезно 
и често пъти много ефектив-
но. При 35 до 60% от мъже-
те с еректилни проблеми кръв-
та се оттича от пениса, без да 
доведе до втвърдяване. Затова 
добре тренираната мускулату-

ра на тазовото дъно помага 
да се създаде натиск в кавер-
нозното тяло и да се поддър-
жа ерекция. Студиите показ-
ват, че посредством последо-
вателно провеждани упражне-
ния много мъже са успели да 
подобрят еректилните си спо-
собности – при това без риско-
ве и странични действия.

  По-рядко прилагани терапев-
тични методи са инжекциите в 
кавернозното тяло, вакуумни-
те помпи и пенисните протези.

Безплодие (стерилитет)
Регулярен незащитен секс с парт-
ньорката и тя не забременява? 
В 20% от случаите причината 
се крие единствено в мъжа, при 
други 30 до 40% и в двамата парт-
ньори. Като цяло мъжът е плодо-
вит, когато неговата семенна теч-
ност съдържа достатъчно коли-
чество нормално изградени и по-
движни сперматозоиди, които със 
собствени сили могат да достиг-
нат до яйцеклетката. Близо 2% от 
мъжете в развитите страни стра-
дат от оплодителна слабост.
При стерилните мъже семенни-
те жлези най-често не функцио-
нират правилно като производ-
ствен център. Така например тес-
тикулната тъкан може да бъде 
увредена посредством притиска-
не, травма, възпаление, отрови 
от околната среда и др. Също 
хормоналните и еякулационни-
те нарушения, приемът на някои 
медикаменти и продължителна-
та алкохолна зависимост могат 
да повлияят негативно оплоди-
телната способност. Добре е да 
се изясни дали мъжът не стра-
да от разширени вени на тести-
кулите (варикоцеле): възможно е 
заболяването да намалява по- 
движността на сперматозоидите и 
тяхната концентрация. За голяма 
част от нарушенията не същес-
твува патогенетично лечение. Ако 
двойката желае да се сдобие с 
дете, може да се опита изкустве-
но оплождане. n

Зависимост: Пристрастяване към чашката
Около две трети от всички зависими от алкохол са мъже. Те не само посто-
янно пият повече от жените, но и го правят по-често и по-открито. Според ста-
тистиката почти всеки втори европеец се напива веднъж месечно.
В списъка с психичните нарушения при мъжете прекомерната употреба и 
зависимостта от алкохол стоят на първо място. Особено застрашени са мъже-
те с нисък до среден социален статус, които упражняват физически натоварва-
ща работа или като цяло не са доволни от реализацията си. Загубата на работ-
но място или заплахата от прекъсване на трудовите отношения също подтик-
ват към прекомерно пиене.
Съществуват много възможности за лечение на алкохолната зависимост 
както амбулаторни, така и стационарни. С професионална подкрепа на първо 
място е възможно за постоянно да се спре употребата на алкохол. Често пъти се 
налага първата стъпка да бъде предприета от партньор или близък човек, който 
да окаже морална подкрепа и да прояви желание да изслушва проблемите на 
зависимия, за да не се налага те да бъдат потискани с алкохол. Необходимо е 
също така човекът да осъзнае проблема си и да пожелае да се лекува от алко-
холизъм. Едва след това е възможно да се пристъпи към същинското лечение, 
което може да включва индивидуална и / или групова психотерапия, а в някои 
по-тежки случаи и клинично лечение.
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Какво трябва  
да знае всеки

Независимо от относително голе-
мия брой на засегнатите, диаг-
ностицирането на борелиоза-
та (известна още като лаймска 
болест) е трудно дори за лекари-
те. Нерядко ухапването от кърлеж 
остава незабелязано, тъй като 
насекомото впръсква със слюнка-
та си не само противосъсирващи 
и противовъзпалителни, но също 
анесетезиращи субстанции, така 
че атаката му да остане невиди-
ма. След това може в продъл-
жение на часове и дори дни да 
се храни с кръвта на приемника. 
Ако самият кърлеж е инфекти-
ран, в откритата рана могат да 
преминат болестотворни причи-
нители.  За съжаление първите 
реакции на организма при инфек-
ция с борили нерядко са неспеци-
фични. Човек по-често си мисли 
за простудно заболяване или лек 
грип, отколкото за борелиоза.
По-лесно е диагностицирането, 
ако след ухапването мястото на 
средно голяма площ започне да 
се зачервява. Защото специфич-
ното пръстеновидно или тъмно 
по краищата зачервяване (вж. 
картинките) е сигурен признак за 
това, че става въпрос за инфек-
ция с борили. Възпалението 
трябва бързо да бъде лекувано 
с антибиотици, тъй като незави-
симо от високата си реактивност 
имунната система най-често не 
успява да се справи с него.
Този пръв имунен отговор обаче 
се среща, за съжаление, едва 

при половината от инфектирани-
те. Но дори да е налице, зачервя-
ването може да остане незабеля-
зано или пък отдадено на нещо, 
което не заслужава внимание, а 
още по-малко спешна антибио-
тична терапия. Така цялата рабо-
та минава в забвение и проявили-
те се вече след години оплаква-
ния е трудно да бъдат свързани 
с предисторията. Според специ-
алистите в този т.нар. късен ста-
дий могат да се проявят до три-

Борилите са майстори  
на оцеляването

Не само преносителите на 
борилните бактерии, кърлежите, 
„използват трикове”. Това важи 
също за самите болестотворни 
причинители. Ако след проник-
ването им в организма, не бъдат 
възпрепятствани от интактна 
имунна система или адекватно 
антибиотично лечение, те бързо 
се загнездват в клетките, къде-
то могат да преживяват в латент-
но състояние в продължение на 
години.
При това променят временно не 
само формата си, но и химичес-
ките свойства на повърхностния 
си слой. Така успяват да проти-

востоят както на имунните реак-
ции на тялото, така и на пове-
чето медикаментозни атаки. По 
този начин поддържат виталност-
та си, без да се наблюдават симп-
томи при инфектирания човек. 
Едва когато болестотворните при-
чинители отново се активизират, 
посредством отровите си предиз-
викват цяла поредица от хронич-
ни оплаквания.     

Какво да се прави при 
ухапване от кърлеж?

Който открие кърлеж по кожата 
си, трябва колкото е възможно по-
внимателно, без натиск и въртене, 
да го отстрани. При използване на 
пинсета, е важно кръвосмучещо-
то насекомо да не бъде смачкано 

БЪРЗА ПОМОЩ

ПОМОЩ, БОРЕЛИОЗА!
Щом слънцето загрее земята, настъпва пиковият сезон за кърлежите. Кръвосмучещите акари могат 
да пренесат множество болестотворни причинители. Най-често срещани са винтообразните бакте-
рии - борилите. Затова е важно да се знае какво да се прави при остра, но също и при хронична 
форма на борелиоза. Представяме също някои алтернативни терапии срещу коварната болест.

десет, а понякога и повече раз-
лични симптоми. Те се прости-
рат от главоболие и преди всич-
ко ставни болки през силно изто-
щение и отпадналост до възпа-
ление на очите, кожни обриви и 
нарушения на кръвообращение-
то. Но също паралитични състо-
яния, подобни на инсулт, труднос-
ти в намирането на думи и депре-
сии. Засегнатите стават предраз-
положени към заболявания от 
всякакво естество. Разнородните 
симптоми нерядко биват припис-
вани на широко разпространени 
заболявания със сходни прояви 
и в следствие на това лекувани 
напълно погрешно.
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или разкъсано. В противен случай 
възниква опасност съдържание-
то на червата на кърлежа заед-
но с болестотворните причините-
ли да бъде изтласкано към кана-
ла на жилото. Препоръчително 
е използването на твърда фоли-
рана карта (например кредитна 
карта), с която малкото животно 
да бъде внимателно избутвано, 
докато не бъде напълно отстра-
нено от кожата. Важно е при това 
да не бъде откъсната главата.
В следващите дни е добре да 
се следи дали няма да се появи 
характерното пръстенообразно 
зачервяване около мястото на 
ужилването. Ако такова се появи, 
засегнатият трябва веднага да 
потърси консултация с лекар. 
Както вече беше изтъкнато 
обаче, липсата на кожни симп-
томи не означава задължител-
но, че в тялото не се развива 
инфекция. Затова който иска да 
бъде сигурен, е добре да зане-
се отстранения кърлеж за лабо-
раторно изследване за борили 
или други болестотворни причи-
нители. Резултатите обикновено 
са готови в тридневен срок. При 
положителни резултати има опас-
ност от инфекция. Дали ще бъде 
назначена антибиотична тера-
пия, или ще се потърсят алтерна-
тивни методи на лечение е добре 
да се обсъди с лекар. Той ще е 
наясно също така в какъв пери-
од от време след ужилването е 
разумно да се направи кръвно 
изследване. По мнение на лабо-
раторните експерти наличието на 
антитела е доказуемо едва 21 
дни след настъпването на остра 
инфекция. Поради факта, че 
дори след този период могат да 
бъдат отчетени фалшиви нега-
тивни резултати, е възможно да 
бъдат назначени и допълнител-
ни тестове за наличието на анти-
тела срещу определени болес-
тотворни причинители.
Още по-голяма сигурност предла-
га проверката на негативирането 
при друг метод – тест на лимфо-
цитната трасформация (LTT). Той 
се назначава преди всичко тога-
ва, когато се развие борелиозна 
болестна картина.

Натурални методи на  
лечение в късната фаза
В ранната фаза на борелиозна 
инфекция - поне според станови-
щето на традиционната медици-
на – е основна грешка да не се 
приложи антибиотична терапия. 
Клиничният опит показва обаче, 
че в напреднал стадий на заболя-
ването лечението само с антибио-
тици показва временен или ника-
къв успех. Вместо това в късната 

фаза на болестта то застрашава 
с хронифициране или възниква-
не на невроборелиоза, т.е. увреж-
дане на нервната система посред-
ством токсините на болестотвор-
ните причинители. 
За щастие съществува цяла 
поредица от алтернативни нату-
рални терапии, които биха могли 
да бъдат използвани като само-
стоятелно или придружаващо 
лечение.

Цялостната терапия подсилва 
имунната система
Изходният пункт на цялостното 
лечение от борелиоза е схваща-
нето, че и при това инфекциозно 
заболяване патогенните причини-
тели сами по себе си не са при-
чина за възникването на болест-
ни симптоми. От тази гледна точка 
е точно обратното: дерайлиране-
то на биосистемата, отклонението 
на организма от „нормалното със-
тояние” са отговорни за това, че 
в случай на инфекция борилите 
допълнително нарушават равно-
весието на биосистемата и в край-
на сметка довеждат до болест.

антибиотична терапия 
– да или не?

Рискът да бъде пренесена заразата на човек при ухапване на инфекти-
ран с борили кърлеж според статистиката е под 10%, но той съществу-
ва винаги. Ето защо според традиционната медицина е оправдано въз-
можната борилна инфекция да бъде елиминирана посредством анти-
бактериални медикаменти (антибиотици).
Според специалистите е важно антибиотичната терапия да бъде про-
веждана в продължение на поне 30 дни, за да могат дори засегнатите 
със слаба имунна система да получат достатъчни дози.
В късната фаза, в която борилите вече са се заселили в клетките, анти-
биотичните средства показват по-малка ефективност. Тогава е разумно 
да се прилага препарат, който може вътреклетъчно да атакува болес-
тотворния причинител.
Почти няма антибиоти-
ци без нежелани странич-
ни действия, особено при 
толкова продължителен 
прием. Затова застраше-
ните от борелиоза е добре 
внимателно да претеглят 
рисковете си с лекар: кои 
последици биха били по-
тежки – антибиотичната 
терапия или евентуално 
заболяване.
Срещу борелиозата все 
още не е открита ваксина.

Цялостната терапия следовател-
но има за цел да регулира нару-
шеното равновесие и по този 
начин да възвърне способността 
за самолечение. В случая може да 
бъде направен паралел с цялост-
ната терапия на организма при 
лечение на раково заболяване. 
То взима под внимание факта, че 
пациентите с борелиоза най-чес-
то показват значителни допълни-
телни натоварвания, които пречат 
или поне затрудняват успеха на 
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терапията. Успоредно с огнища-
та на зараза и паразитите, това 
са например тежките метали и 
други отрови от околната среда, 
но също и психически нарушения 
и обременявания.
Успоредно с непосредствената 
имунна стимулация цялостната 
терапия на борелиозата обхва-
ща – между другото с помощта на 
температурна терапия – и хоме-
опатично лечение под ръковод-
ството на опитен специалист. Но 
са показани и мерки за прочис-
тване на организма от отрови и за 
регулиране на алкално-киселин-
ния баланс. Също за разгражда-
нето на стреса и ефекта от нега-
тивните емоции, както и за хар-
монизирането на психосоциална-
та среда си заслужава да бъдат 
положени усилия. По този метод 
лекарският екип от германската 
онкологична клиника Грайцер е 
помогнала на две трети от леку-
ващите се там пациенти с хронич-
на борелиоза.

Носодите неутрализират 
борилните отрови
Многообещаващ е и терапевтич-
ният метод на д-р Оливър Плос. 
Важна роля в него играят носо-
дите – добити от патологичен 
материал хомеопатично обрабо-
тени средства. Целта на лече-
нието се състои преди всичко в 
това, че то довежда до разграж-
дане на борилните отрови, които 
се натрупват в мезенхима – съе-
динителнотъканно междуклетъч-
но вещество (съвкупност от изо-
лирани или свързани с израстъци 
клетки, разположени в първична-

та кухина на тялото между заро-
дишните листове).

Хипертермията  
„сварява” борилите
Интересна комбинация между тра-
диционно и помощно медицин-
ско лечение на хронична борели-
оза е развито в професионалната 
клиника Св. Георг в Бад Айблинг. 
Терапевтичните успехи показват, 
че чувствителността на борилите 
към горещината позволява тяхното 
елиминиране при кратковременно 
повишаване на телесната темпе-

се колебае между 10 и 40 процен-
та. В някои страни достига дори 
до 67% (например в Австрия). 
Невинаги и не всички инфекти-
рани насекоми обаче довеждат 
до пренасяне на заразата върху 
засегнатия. А дори да бъдат пре-
несени борили в тялото, не се 
разболява всеки.
Специалистите твърдят, че това 
се случва едва при 2 до 6% 
от ужилените. И накрая една 
интактна имунна система е в 
състояние да се справи дори с 
тези упорити болестотворни при-

чинители. Особено ако бъде под-
държана нейната ударна сила 
посредством подходящ стил на 
живот. Доказателство за това е 
фактът, че в кръвта на много лес-
ничеи и горски работници по-чес-
то се срещат борилни антитела 
без наличие на заболяване.
Следователно няма основания 
за паника, но за бдителност – 
да. И то преди всичко от глед-
на точка на късните последи-
ци от една борелиоза. Те биха 
могли да бъдат редуцирани, ако 
хората не подценяват опасност-
та, взимат мерки при разходки 
на открито, внимават за следи 
по кожата си и обезпокоителни 
симптоми. n

ратура над 41оС. За целта тялото 
на пациента се загрява отвън, като 
се предизвиква добре поносима 
изкуствена температура.
Лечението чрез хипертермия е 
особено ефективно, когато се 
прилага в комбинация с насите-
ни с озон инфузии със собстве- 
на кръв и антибиотична тера-
пия, както и с натурални средства 
за пречистване на организма от 
отрови и подсилване на имунна-
та система. 
По този начин в клиниката в Бад 
Айблинг са излекувани немалко 
пациенти с хронична борелиоза, 
дори такива с парализа на лице-
то и лаймски артрит. А също и 
момиче, което постъпва в клини-
ката с грешно диагностицирана 
шизофрения...

Няма основания  
за паника, но за повишено 
внимание – да!
Трябва ли казаното дотук да ви 
откаже от разходките сред приро-
дата за в бъдеще? Със сигурност 
не. На територията на Европа 
годишно от кърлеж бива ухапван 
всеки трети! Далеч не всички ужи-
лени обаче биват инфектирани с 
борили или други болестотвор-
ни причинители. Количеството на 
заразените кръвосмучещи насе-
коми варира в различните регио-
ни. При порасналите кърлежи то 
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Който ходи на йога, със силови упраж-
нения подсилва мускулите и костите 
си или се занимава с гимнастика за 
гръбначния стълб вкъщи, със сигур-
ност прави нещо добро за здравето 
си. Няма спор: регулярното движение 
поддържа тялото здраво и гъвкаво, 
облекчава някои оплаквания и отпус-
ка. Т.нар. превантивен спорт стимулира 
всички функции в организма и здравето 
като цяло. Може би затова много хора 
не си дават сметка, че подобна трени-
ровка също може да крие рискове.

Когато има болка,  
трябва да се спре
„Естествено дори при йога може да се 
стигне до наранявания, ако човек не 
отделя достатъчно внимание на тяло-
то си”, - казва Ангелика Беслер, гово-
рител на професионалното дружество 

УДОВОЛСТВИЕ 
ВМЕСТО БОЛКИ

става въпрос за постижение. Йогата 
е път, който посредством внимател-
но упражняване на тялото и дишане-
то цели да доведе до успокояване, 
умиротворяване на духа. Силата и по-
движността не са самоцел, а са подчи-
нени именно на тази идея.”
Ако при упражненията се появят 
болки, човек трябва веднага да спре 
и да опита по-късно. „Добрият учител 
по йога трябва да може да предложи 
алтернативи”, - е на мнение Беслер. 
Само няколко асани (както се нари-
чат позициите в йога) са принципно 
противопоказани (вж. каретата), „тъй 
като някои стойки при голяма част 
от упражняващите нанасят повече 
вреди, отколкото са ползите от раз-
движването.”
Който довежда тялото си до ръба 
на възможностите, рискува да получи 

Превантивните тренировки за сила и подвижност поддържат тяло-
то в добър тонус и стимулират здравето. Грешната амбиция обаче 
нерядко води до травми – дори при „меки” техники като йога.

Решението е Venen Gel

травми чрез претоварване или непра-
вилно натоварване. „Ако човек комби-
нира например навеждане напред в 
изправено или седнало положение с 
въртеливи движения може трайно да 
увреди гръбначните прешлени в лум-
балната област”, - обяснява берлин-
ският ортопед д-р Гюнтер Нисен. При 
много силно навеждане на гърба бол-
ката може да се предаде и на при-
лежащите стави на гръбначния стълб.

Няма място  
за акробатика в залата
„Много хора се опитват да упражня-
ват асаните в екстремна форма, дори 
когато в продължение на години не са 
били регулярно физически активни. 
В часовете с групови занимания се 
опитват да правят всичко като други-
те, които тренират с години, от страх 
да не се изложат”, - споделя наблю-
денията си медикът, който също прак-
тикува йога.
Особено застрашени са шийната и 
лумбалната области на гръбначния 
стълб. Освен разтягания на мускули-

на йога-инструкторите в Германия. Тя 
подчертава, че никой не бива да се 
насилва за определени позиции: „Не 
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те и връзките може де се стигне до 
истински травми като херния на меж-
дупрешленния диск и разместване на 
сегментите в гръбначния стълб. Не 
са редки и случаите на разтяжения 
на вътрешната или външната част на 
бедрената мускулатура.
„По ръцете и лактите в дадено време 
могат да се появят дразнения на сухо-
жилната инсерция (прикрепянето на 
сухожилията на мускулите към кости-
те), т.нар инсерционни ендопатии”, - 
предупреждава д-р Нисен, базирайки 
се на случаи от собствената му прак-
тика. В много стилове йога има упраж-
нения, при които човек често поддър-
жа тежестта на тялото на ръце или 
лакътна опора. За повечето хора това 
е необичайно и може да доведе до 
дължащи се на претоварване увреди.

Неправилна самооценка
„Някои упражняващи се действително 
могат да изпълняват претенциозните и 
екстремни асани без травми”, - признава 
берлинският ортопед. Много често обаче 
самооценката на физическото състоя-
ние и възможностите на тялото се раз-
минават с реалността. „Подвижността 
на шийната част на гръбначния стълб 
например при повечето хора е ограниче-
на, а силата на прилежащата мускулату-
ра недостатъчна, без засегнатите да са 
наясно с това и да го забелязват.” Ето 
защо упражнения като рало или свещ 
не са препоръчителни, дори да са вклю-
чени в стандартната програма на пове-
чето курсове по йога.
Трябва да се внимава не само за 
степента на тренираност, но също 
за съществуващи вече телесни увре-
ди. Който например страда от став-
ни заболявания, дискова херния 
или артроза, трябва да се откаже 
от йогийските упражнения. „В дълго-
срочен план индивидуалното прис-
пособяване е най-важният фактор за 
предотвратяване на уврежданията”, - 
подчертава Нисен.
Всичко казано дотук важи също за ори-
ентираните към здравето силови трени-
ровки във фитнес студиото или упраж-
ненията за гърба в домашни усло-
вия. Индивидуалният план и доброто 
напътствие са от първостепенно зна-
чение за успешните тренировки без 
наранявания. Ако има прекомерно раз-
тягане, опъване или болки при изпъл-

няване на упражненията, човек задъл-
жително трябва да потърси съвет от 
опитен треньор или физиотерапевт. 
Най-добре е правилното изпълнение 
на упражненията или използването на 
фитнес-уредите да се усвои под ръко-
водството на професионалист. Дори 
когато се появят болки няколко часа 
след тренировката, виновни могат да 
се окажат неправилни натоварвания. 
„Някои тъкани или свързващи структу-
ри, които са претоварени, често се про-
явяват едва няколко часа след физи-
ческата активност, когато отново изсти-
нат”, - обяснява спортният ортопед Пия 
Янсен от университетската клиника в 
Тюбинген. „Най-много лека мускулна 
треска е приемлива – но не и необхо-
дима, за да бъде постигнато желано-
то укрепване.”

Правене на регулярни 
кратки паузи
Дали във фитнес студио, или вкъщи 
упражненията трябва да се изпълня-
ват бавно и внимателно, така че изпъл-

няващият да може да ги контролира. 
Трябва да се внимава кръстът винаги 
да бъде стабилен, раменете да не се 
повдигат напрегнато нагоре, а при тре-
ниране с уреди да се контролира пози-
цията на ставите на ръцете: също и 
под напрежение те не бива да се чупят. 
„Тежестите в никакъв случай не бива 
да бъдат повдигани бързо или с раз-
мах. Трениращият трябва винаги да 
контролира движението. Ако му е труд-
но да го направи, трябва да намали 
тежестта”, - казва Янсен. „Освен това: 
достатъчното паузи между упражнени-
ята не се загуба на време. Така муску-
латурата има възможност да възстано-
ви производителността си и трениров-
ката е по-ефективна.”
Тялото има нужда и от по-дълги 
почивки. По време на тренировъчна-
та пауза то реагира на досегашните 
дразнения, за да може да се подготви 
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Внимание: Тези йога-упражнения могат да ви навредят!

Внимание:  Тези йога-упражнения  
могат да ви навредят!

Йога-инструкторката Ангелика Беслер не препоръчва тези упражнения. Те трябва – ако изобщо - да бъдат 
изпълнявани само под ръководството на опитен инструктор или физиотерапевт.

Рало: Не го упражнявайте!
Екстремният натиск върху шийните 

прешлени на гръбнач-
ния стълб силно  

ги изкривява.

Свещ (раменна опора): 
Без помощни средства 
твърде голяма тежест 

обременява ший-
ните прешлени 

на гръбначния 
стълб.

Главоколянна (навеждане 
напред от седнала позиция): 
Натоварване на лум-
балната област! 
Необходими са 
помощни сред-
ства и приспо-
собяване към 
упражнението.

Челна стойка: 
Упражнение само за 
напреднали, които са 
били обучавани инди-

видуално, на 
отделни стъпки /
етапи. Опасност 
за шийните пре-
шлени на гръб-

начния стълб.

Матсиендра (усукано седене): 
Който не е изправил добре гръб-
начния стълб преди усукването му, 
неблагоприятно натоварва лумбал-
ната област.

по-добре за бъдещите натоварвания: 
в мускулатурата се изграждат нови 
белтъчни структури, благодарение на 
които в дългосрочен план се увели-
чава масата й. Времето за регенера-
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ция помага също на мозъка да усвои 
разработваните нови двигателни 
модели. Начинаещите се нуждаят от 
48-часова пауза, докато тренирани-
те спортисти се регенерират по-бър-
зо. Продължителността на почивката 
зависи и от интензитета на трениров-
ките: колкото по-голямо е било нато-
варването, толкова по-дълго време е 
необходимо за релаксация.

Важни са началото и края
Ако не загрявате мускулите си, те 
остават твърди и нееластични. Дори 
10-минутна програма за разтяга-
не, практикувана два пъти седмич-
но, повишава подвижността на тяло-
то. Разтягането преди или след нато-
варване обаче не помага да се пред- 
отврати мускулната треска или мус-
кулните разкъсвания. Много по-ефек-
тивна за това би била една подходя-
ща загряваща програма. 
Разтягането с пружиниране дълго 
време беше отричано. Съвсем непра-
вилно: то стимулира кръвообращени-
ето и по този начин помага на тялото 
да се регенерира след голямо напре-
жение. Като самостоятелни упраж-
нения за запазване на подвижността 

статичните варианти също са ефек-
тивни. Дали крайниците се разтягат 
преди, след или независимо от трени-
ровката не играе никаква роля. Преди 
всичко е важно човек да се разтяга 
нежно, без да напряга гърба и без да 
преминава прага на болката.
След силно мускулно напрежение, 
независимо дали във фитнес сту-
дио, или при друга физическа актив-
ност, човек при всички случаи тряб-
ва да се разтяга много предпазливо. 
В противен случай заздравяването на 
мускулните микронаранявания може 
да се забави. С повишено внимание 
трябва да се подхожда и при сухожил-
ни разтяжения или мускулни разкъс-
вания, за да не се влоши травмата, 
както и при мускулна треска, тъй като 
оплакванията могат да се засилят.

Какво помага  
при мускулна треска
Учените говорят за „микротравмира-
не” на мускулните влакна, минимал-
ни разкъсвания в тъканите. В тях про-
никва вода и бавно се образуват малки 
едеми. Мускулното влакно набъбва 
и разтягането му предизвиква болка. 
Затова оплакванията не настъпват вед-
нага след пресилването, а едва на 
следващия ден. Който лошо се е раз-
грял, твърде много е тренирал или е 
извършвал непривични движения, може 
с основание да се опасява от мускулна 
треска, особено след обездвижване 
или дълга тренировъчна пауза.

Времето лекува всяка мускулна трес-
ка. Най-късно след 6 дни болките 
при всички случаи ще са изчезна-
ли. Отиването на сауна, контрастни-
те душове и всякакъв вид затопля-
щи процедури стимулират лечение-
то. Препаратите за разтривки, съдър-
жащи екстракти от див кестен, пла-
нински клек, розмарин или арника, 
подпомагат разнасянето на едеми-
те и ускоряват мускулната регене-
рация. Масажите за сметка на това 
не са препоръчителни и ако се пра-
вят, трябва да са много внимател-
ни. Подновяването на предизвикалата 
болките физическа активност трябва 
да настъпи едва след пълното отшу-
мяване на оплакванията. Леките спор-
тове за издръжливост обаче могат 
дори да помогнат: кръвоснабдяване-
то на мускулите успокоява болките и 
подпомага регенерацията. n

Внимание:  
Опасност  
от травми!

Най-честите грешки при сило-
ви тренировки с уреди.
Твърде припряно: Който изпъл-
нява упражненията твърде бързо, 
не може да ги контролира добре. 
Неправилната постановка на 

тялото може между 
другото да дове-
де до увреждания 
на шийната и лум-
балната части на 

гръбначния стълб.
Твърде големи натоварвания: 
Ако тежестите са прекалено голе-

ми, а упражнения-
та (постоянно) се 
изпълняват непра-
вилно, може да се 

стигне до претовар-
ване или грешно нато-

варване, а това повишава риска от 
травми и трайни увреждания.

Забравете за травмите и хематомите

с алга Сан арника
Арниката (Arnica montana) е тревисто 
растение, което се отличава със силен 
и много приятен аромат. Родината му е 
Европа – от Пиринейския полуостров 
до южните части на Скандинавия, 
среща се също в Сибир и Карпатите. 
Култивирано е в Северна Америка. 
Първите сведения за лечебните му 

свойства са от началото на 16 век. В традиционната меди-
цина на европейските народи арниката е безотказ-

но средство за първа помощ при травми на 
меките тъкани и костите. Екстрактът от арни-
ка действа чрез стимулиране на активността 
на левкоцитите в конгестираната кръв в хема-
тома, като подпомага разнасянето на течнос-
тите от наранените стави и мускули, както  
и от контузената тъкан. Притежава също про-
тивовъзпалително и антибактериално дей-
ствие, което подпомага намаляването на бол-
ката и отока, както и косвено ускорява заздра-
вяването на раните.

Продуктите, съдържащи арника, са изключително 
ефикасни средства за намаляване на хематомите 

и последствията от контузии и травми. 
Серията алга Сан арника се предлага в две форми – лосион и гел.

Allga San Arnika lotion  
и Allga San Arnika gel

Използват се в хода на лечението на спортни и 
битови травми, навяхвания, контузии, мускулни 
разтяжения и са особено ефективни при хематоми. 
Подходящи са също за по-бързо възстановяване 
след наранявания и оперативни намеси (не бива да 
се прилагат върху открити рани), облекчават отока 
и съдействат за бързото разнасяне на хематомите.

ЕФЕКТИВНИ ПРИ ХЕМАТОМИ,  
КОНТУЗИИ И ТРАВМИ

Прилагат се няколко 
пъти дневно  

върху засегнатите 
участъци.
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КОЗМЕТИКА ОТ ПРЕСНИ БИЛКИ  
И ПОДПРАВКИ

Магданоз, мента, розмарин и парички се рад-
ват на лятното слънце в градината. Силата 
на пресните билки, подправки и цветя може 
да бъде използвана като ефективна грижа за 
кожата и косата.

Огрети от слънчевите лъчи магда-
ноз, копър, мента, маточина, розма-
рин, салвия и мащерка конкурират със 
свежата си зеленина теменужките или 
паричките и се борят за нашето внима-
ние в градината. „И в дворовете, и сред 
природата е пълно с билки, подправки 
и цветя, които могат да бъдат изпол-
звани за първокласна грижа за кожата 
и косата”, - казва експертът по лечебни 
растения Стела Раймерс, която в каби-
нета си в Кисдорф (Шлесвиг-Холщайн) 
предлага практически курс на тема 
„Естествена козметика”. Участниците 
в него не само се обучават как да 
забъркват кремове за лице и да кон-
сервират масла за тяло, но и науча-
ват много за полезното действие на 
използваните растения.
„Изумително е каква съкровищница 
от знания и опит са натрупали билка-

рите от стотици години насам”, - спо-
деля експертката по лечебни расте-
ния и ароматерапия. „Много от тех-
ните практически добити познания и 
интуитивни догадки в днешно време 
са научно доказани.”
Всички растения, които са необхо-
дими за натуралната козметика на 
Стела Раймерс, човек може да кул-
тивира и отглежда в градината си. 
Копривата и теснолистият жиловлек, 
които не се славят с декоративни 

качества, могат лесно да бъдат откри-
ти и извън лехите - в двора, на полето 
или дори на пътя. Който сам отглеж-
да полезните растения в саксии или в 
градината, може да е абсолютно сигу-
рен, че билките му са пресни и еколо-
гично чисти – необременени с хими-
чески субстанции и други замърсите-
ли. Когато използваните масла и маз-

при 
проблемна кожа 

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

Пролетна вода за лице
За смесена кожа
Съставки: По 1 с.л. листа от теснолист 
жиловлек, цвят от паричка, салвия, маг-
даноз и розмарин; 50 мл алкохол (70%); 100 мл ментова вода (по възможност пряс-
но приготвена, вж. карето) или вода от хамамелис (вирджински орех, Hamamelis 
virginiana), която има по-меко действие.
Приготвяне: Пресните или изсушени билки се поставят в голяма чаша и се зали-
ват с алкохола и хидролата. Оставят се покрити да преседят една нощ, прецеждат 
се и лосионът се прехвърля в бутилка. Може да се съхранява в хладилник в про-
дължение на 1 седмица. 
Употреба: Използва се за почистване на лицето, шията и деколтето с памучни 
тампони. Тази вода за лице има освежаващо и почистващо действие. Който има 
чувствителна кожа е добре да замени ментовия хидролат с вода от хамамелис (от 
аптеката или дрогерията).
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нини са от гарантиран биологичен 
произход, произведените от тях кре-
мове и лосиони представляват истин-
ски натурални продукти и са в състо-
яние пълноценно да разгърнат благо- 
творното си действие. Някои от ценни-
те козметични съставки могат, разби-
ра се, да бъдат открити също по био-
щандовете и дори в близкия магазин 
за плодове и зеленчуци или в квар-
талния супермаркет.

Билки за ефективна 
грижа
„Човек си мисли, че извличането на 
ментов хидролат е сложно нещо, но 
той може да бъде направен без про-
блеми и в домашни условия - без дес-
тилатор, с помощта на традицион-
на италианска кафеварка за еспре-
со. Така получената ментова вода е 
наистина с по-ниска концентрация, но 
напълно достатъчна, за да се използ-
ва за приготвянето на качествени 
лосиони за лице и коса, кремове, шам-
поани и освежаващи бани за крака”, 
- казва експертката Стела Раймерс. 
Със своите охлаждащи, стимулиращи 
кръвообращението и дезинфекциращи 
съставки ментата неслучайно заема 
едно от челните места в билковата 
козметика. В народната медицина тя 
често се използва при кожни заболя-
вания, свързани с дразнене и сърбеж, 
а промивките с ментова отвара се счи-
тат за отлично средство за освежаване 

Ментова вода
Съставки: 1 пълна шепа пресни листа от мента.
Приготвяне: Листата от мента се поставят на мяс-
тото на кафето в стандартна кафеварка за италианско 
еспресо, която се пълни с вода и кипва. Полученият 
хидролат се прехвърля в добре затваряща се бутилка и 
може да се съхранява в хладилник до 3 седмици.
Употреба: Може да се използва като освежаваща със-
тавка във води за лице, лосиони, кремове, бани за 
крака и др.

Пилинг на лицето
Съставки: 1 ч.л. натрошени изсушени билки 
(салвия, мента, мащерка или розмарин); 3 с.л. 
пшенични трици; 2 с.л. смлени бадеми; 1-2 с.л. 
натурално кисело мляко или сметана.
Приготвяне: Смесват се билките, триците, 
бадемите и се разбъркват с киселото мляко до 
получаване на гъста каша.
Употреба: Сместа се нанася върху мокро лице 
и се оставя за кратко да просъхне. След това лицето се масажира и кашата се отне-
ма с мокра кърпа. Регулира микроциркулацията на кожата, прочиства мъртвите 
клетки и я прави гладка и свежа.

Маска за лицето
Съставки: 1 с.л. натурално кисело мляко; 1 с.л. пре-
сен градински копър, прясна салвия или пресен маг-
даноз.
Приготвяне: Ситно нарязаните подправки се смес-
ват с киселото мляко до получаване на гъста каша.
Употреба: Сместа се нанася на лицето, оставя се 
да действа около 10 мин. и се отстранява с влажна 
кърпа. Подхранва и освежава кожата.

Пилинг на тялото
Съставки: 1 пълна шепа листа от бреза и бръш-
лян; 20 г био-зехтин; етерични масла: 3 капки пор-
токалово, 2 капки кипарисово, 2 капки ментово;  
60 г фина морска сол.
Приготвяне: Пресните, но леко засушени листа се 
нарязват на ситно и се заливат за 12 часа със зехти-
на. След това се прецеждат, добавят се етеричните 
масла и се объркват с морската сол. Така получена-
та смес може да се съхранява до 1 месец.
Употреба: Кожата се овлажнява, пилинговата паста леко се масажира и след това 
се отстранява с душа. Регулира обмяната на веществата, отстранява мъртвите 
клетки от епидермиса, освежава кожата и изравнява тена.

Крем с теменужки
Подходящ за чувствителна кожа
Съставки: 1 пълна шепа пресни листа от 
цвят на градинска теменуга; 3 г емулсан; 
10 г бадемово масло; 5 г масло от жожоба; 
2 г масло от шеа; 1 доза ксантан или гуаро-
во брашно; по желание до 4 капки етерично 
масло (напр. от нероли, роза или ванилия).
Приготвяне: Листата от теменужка се заливат с ¼ л вряща вода и се оставят да 
се запарят за около 10 минути. Емулсанът се разбърква добре в чаша с маслата от 
бадеми и жожоба. Сместа се загрява на водна баня до 70оС, добавя се маслото от 
шеа, оставя се да се разтопи и се маха от котлона. Добавя се ксантана (или гуаро-
вото брашно) и се бърка, докато се усвои. Листата от теменужка се прецеждат, 
отварата се загрява до 70оС. Мазнините и 25 г от водната част се смесват и раз-
биват с миксер за около 1 мин. След това бъркането трябва да продължи на ръка 
до получаването на гладък крем – това може да отнеме до ½ час! Докато сместа е 
все още топла се добавя етеричното масло. В добре затварящо се бурканче кремът 
може да се съхранява до 1 месец.
Употреба: Сутрин и / или вечер се нанася на добре почистено лице. Подхранва, 
хидратира кожата и успокоява раздразнените места или зачервени участъци.

на духа и тялото. Преди всичко нечис-
тата, лошо кръвоснабдена кожа с раз-
ширени пори печели от благотворно-
то действие на Mentha piperita. Затова 
парна баня на лицето (1 пълна шепа с 
листа, залята с 1 литър вряща вода и с 
евентуално добавяне на 1-2 капки ете-
рично ментово масло) е чудесно сред-
ство за проясняване на тена.

„В ментовата вода за лице може да 
се добави също теснолист жилов-
лек, еднакво ефективен при нечис-
та и мазна кожа. Съдържащите се в 
него слузни субстанции имат успоко-
яващо, а дъбилните вещества свива-
що действие. В комбинация с анти-
септичните си и противовъзпалител-
ни съставки натуралният препарат 

Масло за косата
За суха кожа на главата
Съставки: По 1 с.л. листа от бреза, коприва и розма-
рин; 10 мл зехтин.
Приготвяне: Билките се оставят да се засушат и се 
поставят в дълбоко метално канче или джезве. Заливат 
се със зехтина и се затоплят на парна баня. 2-3 часа се 
поддържа температура 40-50оС, след което олиото се 
прецежда. В добре затворена бутилка на тъмно място 
може да се съхранява до 1 година.
Употреба: Маслото се втрива в корените на косата 
преди миене. Поставя се найлонова шапка за къпане и се оставя да действа около 
30 мин. След това се изплаква и косата се измива. Подхранва и успокоява сухата, 
раздразнена кожа на главата.
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се превръща в отлично средство за 
страдаща от акне младежка кожа”, - 
добавя ароматерапевтката.
В народната медицина голяма част от 
кожните заболявания се лекува със 
стрит на каша пресен магданоз, който 
през средновековието в манастири-
те се е считал повече за лекарство, 
отколкото за подправка. В днешно 
време за здравето на кожата богатото 
на хранителни вещества растение се 
прилага по-често вътрешно, тъй като 
съдържа много витамин Е. Но също 
използвано външно – в маска за лице 
или билкова баня – може да разгърне 
своя богат действен потенциал.
„Като алтернатива към маската за 
лице може да бъде добавен и градин-
ски чай (салвия). Със своето висо-
ко съдържание на етерични масла 
Salvia officinalis принадлежи към най-
ефективните растителни средства 
при акне и нечиста кожа. Нейните 
противовъзпалителни и антибактери-
ални съставки намират широко при-
ложение в билковата козметика за 
направата на лосиони за лице, кре-
мове или пилинг-маски”, - е на мне-
ние биолечителката.

Цветя за красота 
Освен билки и подправки в пролет-
но-летния сезон разцъфват множес-
тво цветя, които радват с красота-
та си не само окото, но и могат да 
бъдат използвани за разкрасяване. 
Пъстрите теменужки например нами-
рат място както в саксиите и по лехи-

те, така и в поддържащата, разкраси-
телната и дори лечебната козметика. 
Ефективното действие на градинската 
теменуга при акне и екземи в днешно 
време е научно доказано и признато. 
Нейните противовъзпалителни и нама-
ляващи дразненето свойства могат да 
бъдат използвани за направата на 
успокояващ крем за лице, отличаващ 
се с лек зеленикав оттенък.
Също изпъстрилите тревните площи 
и поляните дребни парички (Bellis 
perennis), притежават голяма действе- 
на сила. Прясно изстисканите цвето-
ве и листа или напоен с отвара ком-
прес представляват използвано до 
ден днешен отдавна познато домаш-
но средство за лечение на кожни 
обриви и рани. В саморъчно пригот-
вената натурална козметика парич-
ката е подходяща съставна част при 
почистването и грижата за чувстви-
телна или проблемна кожа.

Растителна сила за косата
И за косата градините предлагат 
немалко ефективни растителни видо-
ве като споменатите вече теснолист 
жиловлек, който притежава проти-
вовъзпалително и възстановяващо 
действие, ментата, която освежава 
кожата на главата, и дезинфекцира-
щата салвия. Според Стела Раймерс 
най-важните растения за косата и 
скалпа обаче са брезата и копривата: 
„И двете стимулират кръвообращени-
ето, спират възпаленията и се при-
лагат при бързо омазняваща се коса, 

Билкова баня
Съставки: 1 пълна шепа пресни билки по желание 
(напр. розмарин, мащерка, теснолист жиловлек, маг-
даноз, градинска теменуга, паричка, коприва, листа от 
бреза или мента); 250 г сметана.
Приготвяне: Билките се накисват в 250 г вряща вода, 
оставят се да се запарят 10 минути и се прецеждат. 
Отварата се смества със сметаната. Преди смесването 
към сметаната могат да се добавят евентуално 2 капки 
етерично масло по избор.
Употреба: Микстурата се прибавя към водата за баня или към напълнена вана. 
Отпуска духа и тялото.

Балсам за крака
Съставки: По 1 ч.л. прясно изсушени листа от мента и 
салвия или 1 с.л. прясно изсушен розмарин; 20 г бадемо-
во масло, 5 г пчелен восък, 20 г масло от шеа; 3-5 капки 
етерично масло (от салвия, мента, розмарин или канела).
Приготвяне: Листата от мента и салвия (за охлаждащ 
балсам) или розмаринът (за затоплящ балсам) се оста-
вят да се изсушат за няколко часа. За през нощта се 
накисват в бадемовото масло и на сутринта се прецеж-
дат. Пчелният восък се разтопява на водна баня. Добавя се мастната смес и добре 
се разбърква. Прибавя се маслото от шеа и се разбива до гладка каша. Сместа се 
охлажда до температурата на тялото, след което се добавят и етеричните масла. В 
добре затворен буркан може да се съхранява до 1 година.
Употреба: След измиване краката се масажират с балсама. Ако се ползва като 
компрес, се нанеся дебел слой (краката се обуват с вълнени чорапи), който се 
оставя да действа за през нощта. Според съставките затопля или охлажда краката, 
прави ги хидратирани и нежни.

пърхот и косопад”. Ефективен лосион 
за силно омазняваща се коса се полу-
чава като 1 супена лъжица коприва, 
листа от бреза и маточина се добавят 
към 1 литър 70% алкохол. Тинктурата 
трябва да преседи около 3 седми-
ци на тъмно и хладно място и след 
прецеждането си да бъде разредена 
със 150 мл ментов хидролат. Тя тряб-
ва да се втрива в корените на коса-

та след измиване, без да се изплак-
ва след това.
Красив блясък добива косата с раз-
твор, получен от отвара от коприва 
(2 пълни шепи пресни листа, зале-
ти с ½ литър вряща вода и преце-
дени след изстиването й) и ¼ литър 
плодов оцет. Така полученият лоси-
он при всички случаи не бива да се 
отмива. n
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