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ДЕЦАТА  
И ОПАСНОСТИТЕ  
НА ЛЯТОТО

Лятото е любим сезон не само за 
възрастните, но и за децата, които 
умеят да му се наслаждават пъл-
ноценно. Отървали се от тежки-
те дрехи, те най-накрая могат да 
тичат на воля навън и да разши-
ряват териториите си за изучава-
не на света. Понякога успяват да 
се отърват дори от обувките и да 
тичат боси по тревата в градина-
та или по пясъка на плажа. А това 

тието серотонин и на витамин D, 
който се грижи за усвояването на 
калция и за здравината на кос-
тите. А може да предпазва и от 
някои ракови заболявания, както 
показват последните изследвания. 
Изобилието от пресни плодове и 
зеленчуци, и особено на актуал-
ните за сезона горски плодове, 
доставя на децата освен вкусова 
наслада големи количества полез-
ни за организма витални вещества 
като витамин С, фолиева кисели-
на, желязо, калций и флавонои-
ди. Дори сладоледът не е толко-
ва за подценяване, колкото смя-
тат някои родители. Освен важни-
ят за костите калций млечният 
десерт често пъти има до 20% пло-
дово съдържание. Също за корема 
не е чак такъв проблем, тъй като 
още в устата леденото изкушение 
се стопля до 12 градуса, а докато 
достигне до стомаха е вече около 
20 градуса.

Другото лице на слънцето
Слънце, вода, игри... Какво според 
специалистите може да помрачи 
лятното безгрижие?

Опасно ли е слънчевото изгаряне?
И още как. Изследванията показ-
ват, че всяко слънчево изгаряне 
повишава риска на детето да забо-
лее по-късно от рак на кожата. 
Преди всичко малките деца и бебе-
тата под една година трябва да 
бъдат добре защитени през лято-
то, защото кожата им все още е 
толкова тънка, че UV-лъчите могат 
безпрепятствено да преминават 
през нея. Педиатрите дори настоя-
ват толкова малки деца въобще да 
не бъдат излагани на пряка слън-
чева светлина, а след като поот-
раснат, да започнат постепенно да 
привикват към нея.
Колко висок трябва да  
е слънцезащитният фактор?
За деца над една година специалис-
тите препоръчват слънцезащитен 
фактор от 15 до 20, при положение 
че кремът или лосионът се намаз-
ват обилно и се втриват добре. 
„По-високите слънцезащитни фак-
тори не предлагат много по-голя-
ма защита“, - обяснява проф. д-р 
Екхарт Брайтбарт от Немското дру-
жество за дерматологична превен-
ция. „Със слънцезащитен фактор 
20 се постига 95% защита, а при 
30 до 40-ти фактор тя нараства 
едва с 1 до 3% повече.“ От значе-
ние е обаче в каква концентрация 
достига кремът до кожата. В лабо-
раторията слънцезащитното сред-
ство се тества при концентрация 
2 мг на сантиметър кожа, което 
много рядко се постига на практика. 
Наблюденията показват, че в реал-
ния живот указаният на опаковката 
фактор се реализира едва наполо-
вина, т.е. внушителният SPF 50 на 
практика отговаря на SPF 25.
Как да се разпознае доброто  
слънцезащитно средство?
Идеалното слънцезащитно сред-
ство за деца осигурява широ-
коспектърна защита срещу UVA- 

е чудесна гимнастика за крака-
та – тренира се мускулатурата на 
стъпалата, подсилват се колене-
те и гръбначния стълб, подобря-
ва се чувството за баланс и се 
стимулира кръвообращението в 
крайниците. Добре им се отразя-
ва също слънцето – както на пси-
хиката, така и на тялото. Тъй като 
слънчевите лъчи стимулират про-
изводството на хормона на щас-

Лятото предлага несъмнени предимства за здравето – много време на открито, по-голяма 
двигателна активност, изобилие от свежи плодове и зеленчуци, ваканционно настроение. 
Независимо от това лятната еуфория често пъти бива помрачавана било от слънчево изгаря-
не, било от охлузено коляно или внезапен обрив. Отговорите на често задавани въпроси по 
проблемните теми могат да ви помогнат да предпазите децата си от опасностите на лятото.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

основава на фино смлени микро-
пигменти, които се разпределят 
като предпазен слой по кожата и 
отразяват UV-лъчите. Предпазните 
средства с химически филтри, 
които трансформират UV-лъчите в 
топлина, натоварват чувствителна-
та кожа по-силно.
Колко бързо може да се стигне  
до слънчево изгаряне без защита?
Това, разбира се, зависи от това 
кога и къде се излага на слънце 
детето. Дори юнското слънце може 
да доведе до слънчево изгаря-
не след около 9 минути, през юли 
и август то настъпва след около 
6, а понякога и по-бързо, ако има 
вятър, детето се къпе в морето или 
в басейна.
Може ли да се спести втриването 
при използване на спрей?
Не, дори това да е по-лесно за 
родителите и по-приятно за деца-
та. Всички слънцезащитни сред-
ства – дори ако са под формата 
на спрей за по-лесно нанасяне – 
трябва старателно да бъдат втри-
вани, за да могат да имат продъл-
жително действие.
Какво количество слънчев  
крем трябва да се използва?
Много. Изследователите на слън-
цезащитните фактори на Нивеа 
пропагандират следното правило: 
всяка ръка на дете до 5-годишна 
възраст трябва да бъде намазвана 
с дебела черта от слънцезащитно-
то мляко (с дължината на средния 
пръст на възрастен човек). Всеки 
крак, коремът, гърбът, както лице-
то и вратът (взети заедно) трябва 
да бъдат намазани с по две такива 
черти от крем.
Започва ли слънцезащитното  
средство да действа веднага 
след намазването? 
Вече да, детето може веднага 
да бъде пуснато навън да играе. 
Препоръчваното по-рано 20-ми-
нутно време за свързване с кожата 

и UVB- лъчение. То не съдържа 
оцветители, парфюмиращи вещес-
тва и консерванти. Също така е 
водоустойчиво и фотостабилно, 
т.е. не се променя под влияние на 
светлината.
Какво означава средна  
и висока слънчева защита?
В Европейския съюз съществува 
препоръка защитните категории 
да бъдат преразгледани. Така или 
иначе все още валидни са след-
ните: на базисната защита отгова-
ря защитен фактор от 6 до 10; на 
средната – 15, 20 и 25; високата е 
от 30 до 50, а като „много висока“ 
се определя защитата над 50-ти 
фактор.
Трябва ли човек да маже едно 
двумесечно бебе?
Не, толкова малко дете е най-добре 
да се държи на сянка. Независимо 
от това вредните UV-лъчи могат да 
проникнат и там, затова то не бива 
да се държи голо дори при много 
горещо време, а трябва да е защи-
тено с проветриви дрехи. Най-
добре е дрехите, количката, плаж-
ният чадър или шатрата да бъдат 
подсигурени с добра UV-защита.

и осигуряване на оптимална защи-
та, не е необходимо при съвре-
менните слънцезащитни средства. 
Изследванията показват, че те 
започват да действат веднага след 
намазването. 
Какво е важно по време  
на отпуската? 
Слънчевото лъчение е най-опас-
но, когато слънцето е разположено 
най-високо и лъчите падат перпен-
дикулярно – това означава на еква-
тора и в обедните часове. Затова 
тези часове трябва да бъдат пре-
карвани на сянка, но не под чадъ-
ра на плажа, където вятърът, про-
пуснатите от чадъра и отразени-
те от водата лъчи, не осигуряват 
сигурна защита. Препоръчваното 
време за слънчеви бани и плаж-
ни игри са ранната сутрин и къс-
ният следобед.

Какво родителите правят  
най-често неправилно  
при слънчевата защита?
Според проф. Брайтхарт родите-
лите трябва да обърнат внимание 
най-вече на следните 3 неща:
  Децата много често са навън по 

обяд, когато слънцето е най-сил-
но, тъй като се подценяват опас-
ностите от силното UV-лъчение.

  Родителите забравят за допъл-
нителната защита на детето 
чрез облеклото.

  Те нерядко надценяват действи-
ето на слънцезащитните сред-
ства.

Химическите или минералните 
слънцезащитни средства  
са по-добри?
Слънцезащитни средства с мине-
рални филтри са най-подходящи 
за децата. Тяхното действие се 

Става ли все още за употреба 
слънчевият крем от миналата 
година?
По този въпрос е най-добре да 
се доверите на очите и на носа 
си: ако слънцезащитният продукт 
мирише и изглежда добре, т.е. има 
хомогенен вид и не се е разделил 
на течна субстанция и твърди час-
тици, той може да бъде използван 
без проблем.

Има ли смисъл да се използват 
фланелки с UV-защита?
Да. Те осигуряват допълнител-
на защита дори при намазва-
не със слънцезащитно сред-
ство, а ако такова не е използ-
вано, се превръщат в необходи-
мост. Препоръчваният UV-фактор 
на защитеното облекло е от 15 
нагоре.
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фица и приличат на светли водни 
мехурчета. Този вид е известен като 
Miliaria cristallinа и не предизвиква 
никакви оплаквания. При другата 
форма на топлинен обрив се обра-
зуват пъпки, известни като Milaria 
rubra, които приличат на червени 
пришки, парят и силно сърбят.
Колко дълго продължава обривът?
Най-често изчезва толкова бързо, 
колкото и се е появил. На след-
ващата сутрин, най-късно след 12 
часа по кожата не е останала и 
следа от пъпките.
Трябва ли детето да бъде заведе-
но на лекар?
Ако обривът се задържи по-дълго 
от 12 часа, е добре да се потърси 
консултация с педиатър. Той може 
да установи дали не става въпрос 
за друго заболяване като шарка, 
или алергия.
Само през лятото ли се срещат 
топлинните обриви?
Не, през зимата появата им също 
не е невъзможна. Например, ако 
детето е облечено твърде много, 
топлината се задържа и тялото 
прегрява.
Как може да се разбере,  
че на бебето му е твърде топло?
Това може много лесно да се уста-
нови, като човек постави ръката си 
на вратлето на бебето. Ако кожата 
там е много топла или влажна, на 
детето му е горещо и се нуждае от 
охлаждане.
Могат ли да бъдат избегнати 
топлинните обриви?
Трябва да се внимава най-вече за 
това, детето да е облечено с про-
ветриви дрехи от естествени мате-
рии. Охлаждането може да бъде 
направено не само отвън, но и 
отвътре, като му се дава често да 
пие вода или неподсладен чай с 
температура, близка до външната 
(± 5 градуса).
Какво помага срещу сърбеж?
Измийте сърбящата кожа с не 
много топла вода и подсушете с 
леко потупване. Бързо облекче-
ние донася и измиването с чай от 
градинска теменуга: 1 ч.л. от суха-
та билка се залива със 150 мл 
вряща вода, оставя се да се запа-
ри за 5 минути, прецежда се и 
се охлажда до температурата на 
тялото. После пъпките се потупват 
с натопен в отварата памучен там-
пон. Много ефективно действие 
имат и препаратите от аптеката с 
масло от вечерна роза (Oenothera 
biennis). n

Какъв трик помага при мазане 
с крем? 
Например оцветените слънцеза-
щитни средства, с помощта на 
които могат да се рисуват смешни 
фигурки по ръцете, краката и коре-
ма, а после да се размазват. Това 
може да задържи дори големи-
те палавници мирни и да превър-
не досадното задължение в игра 
за децата и приятно забавление за 
родителите.
Как изглежда перфектният 
летен тоалет?
Дерматолозите настояват в него 
да бъдат включени следните ком-
поненти:

Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

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

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО

Да, за да се предпази ретината от 
увреждане. Най-добрият градус на 
тониране е между 65 и 75%. Много 
е важно обаче, ако се използват 
слънчеви очила, те да бъдат със 
сигурна UV-защита, а не да се 
използват единствено като аксесо-
ар. Очилата-менте могат да нане-
сат повече щети, отколкото ако не 
се използват никакви. Дори в нача-
лото да им е малко непривично, 
децата като цяло бързо се прис-
пособяват към очилата и ги носят 
с охота.
Сутрешното намазване стига 
ли за цял ден? 
Не, особено при наличието на 
водни бани. Тъй като дори водо-
устойчивите слънцезащитни сред-
ства остават във водата и по пясъ-
ка по време на игра. Затова след 
къпане намазването задължител-
но трябва да бъде подновява-
но. Внимание: новият слой крем 
не удължава общото позволено 
време, препоръчвано от слънцеза-
щитния фактор на крема. 

Обриви, дължащи  
се на топлина
По лицето, по врата или в областта 
на памперса: през лятото прово-
кираните от топлината обриви са 
често срещано явление. И макар 
да не са опасни, те сърбят съвсем 
истински.l  шапка, която предпазва също 

лицето и врата;
l  фланелка, чиито ръкави стигат 

поне до лактите;
l  проветриви и широки, дълги под 

коляното панталони;
l  леки обувки, които покриват 

също горната част на стъпалото, 
т.е. никакви сандали. 

До колко часа са подходящи 
игрите на открито?
Ако детето е защитено с минимум 
20 фактор и е подходящо обле-
чено, може да играе навън до 11 
часа и след 15 часа неограничено 
време, е на мнение д-р Брайтбарт.  
В обедните часове обаче е най-доб-
ре децата да се прибират вкъщи.
Колко дълго може да остане 
човек навън, ако е намазан  
със слънцезащитен крем? 
Това зависи както от чувствител-
ността на кожата, така и от използ-
вания слънцезащитен фактор. 
Например: който незащитен полу-
чава слънчево изгаряне за 10 мину-
ти, трябва – теоретично – благода-
рение на крем с 20 фактор, да може 
да се излага на слънце 20 пъти по-
дълго без опасност за кожата си, т.е. 
може да остане 200 минути на слън-
це. Експертите обаче съветват след 
изминаване на 60% от препоръчва-
ното време, да се поднови намазва-
нето, както и след всяко къпане или 
обилно потене, което може да нама-
ли или премахне предпазния слой.
Нуждаят ли се и малките деца 
от слънчеви очила?

Защо бебето се изприщва  
от топлината?
Често пъти през лятото навън е 
едновременно топло и влажно и 
подобно на възрастните хора дете-
то започва да се поти. Ако кожа-
та не се проветрява достатъчно, 
порите се запушват и се образу-
ват пъпки.
Къде се образуват пъпки?
Теоретично по цялото тяло, къде-
то топлината не може да бъде 
избегната и кожата проветре-
на. Горещината запарва тялото и 
бебето започва да се поти. Това 
най-често се случва в гънките по 
кожата, под мишниците, в сгъвки-
те на ръцете и краката, задколен-
ните ямки и особено под и около 
памперса.
Как изглеждат пъпките?
От топлина се образуват два вида 
пъпки. Едните наподобяват капчици 
пот с големината на главичка на кар-
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БЪРЗА ПОМОЩ

УЖИЛВАНЕ ОТ НАСЕКОМО
Лятото е сезонът, когато ужилванията от насекоми са най-чести. 
Какво трябва да знаете за тях, какво вреди, какво помага и как 
можете да успокоите болката.

защото резервоарчето с отрова-
та може да бъде притиснато и в 
раната да попадне повече от нея. 
Пчелната отрова може да бъде 
отстранена от кожата, ако непо-
средствено след ужилването се 
изсмуче с уста или с помощта 
на специална помпа от аптека-
та. Независимо от внушителния 
размер на насекомите, ужилва-
нето от стършел или търтей не е 
по-опасно от това на обикновена 
пчела или оса. В действителност 
обаче може да бъде доста по-не-
приятно, тъй като жилото им е по-
дълго и попада в по-дълбоките 
слоеве на кожата.

направените тестове се уста-
нови, че страдате от алергия 
към инсектна отрова, е добре 
да се снабдите със специализи-
ран комплект за първа помощ.  
В него се съдържат активни 
вещества, които могат бързо да 
предотвратят възникването на 
анафалактичен шок и ефективно 
да успокоят симптомите. Този 
комплект трябва винаги да ви 
е под ръка в пролетно-летния 
сезон и когато съществува риск 
от ужилване за вас или стра-
дащ от алергия ваш близък. Не 
бива да забравяте, че алерги-
ята от инсектна отрова може 
да се влошава с всяко следва-
що ужилване, а също и да бъде 
животозастрашаваща.

Какво може да помогне 
при ужилване
За предотвратяване на ухапва-
нията от насекоми помагат пред-
пазващите от насекоми средства 
(т.нар. репеленти). Обикновените 
химически предпазни средства 
обаче не са подходящи за деца 
под 2 години, затова е добре 
за тях да се снабдите със спе-
циални препарати, предназначе-
ни за бебета и малки деца. Най-
лесният и здравословен вариант 

Пчелите имат  
предпочитания към  
миризми и цветове
Пчелите притежават отлично зре-
ние и обоняние, което им пома-
га бързо да се ориентират, ако 
на балконската маса има слад-
ка напитка или парчета плодо-
ве например. Затова е добре, 
когато е на открито човек да пие 
само вода вместо подсладен сок 
или лимонада. Също миризма-
та на козметичния крем може да 
ги привлече, затова е разумно 
да се избягва козметика с плодо-
ви аромати или слънчеви млека 
със сладникаво ухание. Ярките 
цветове, светло бежовите и най-
вече жълтите оттенъци са много 
привлекателни за трудолюбивите 
насекоми, затова, ако искате да 
не ги изкушавате, е добре да се 
придържате към синьо-зелената 
гама и по-пастелните тонове.

Как е правилно  
да се отстрани жилото
Осите и стършелите могат да 
жилят многократно, затова след 
ухапването им в кожата рядко 
остава жило. Независимо от това 
раните по-често се възпаляват, 
отколкото при ужилване от пчела. 
Това е така, защото яркожълтите 
насекоми се хранят също с отпа-
дъци, а не само с цветен нектар. 
Пчелите за сметка на това могат 
да жилят само веднъж. При това 
те изгубват жилото си и умират. 
Добре е попадналото в кожата 
жило внимателно да се отстра-
ни с фина игличка. Използването 
на пинсета не се препоръчва, 

На какво се дължат 
плюските и подуванията
След ужилването засегната зона 
може да се зачерви и повече или 
по-малко да се подуе. В нача-
лото върху кожата се образува 
малка червена пъпка, която може 
бързо да се увеличи в диаме-
тър и околните тъкани да отекат. 
Понякога този оток може да бъде 
значителен, особено ако мястото 
се разчеше и в раната попаднат 
стрептококови бактерии. В този 
случай е възможно да се нало-
жи използването на съдържащо 
антибиотик мазило, особено ако 
става въпрос за разчесало рана-
та си дете.
Значителни отоци могат да въз-
никнат и при алергична реакция. 
Затова е добре да се консулти-
рате с алерголог и ако след 
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легне със засегнатото ухо наго-
ре и в него внимателно да се 
налее леко топла вода, така че 
насекомото да може да изплу-
ва нагоре. Ако това не доведе 
до търсения резултат, е разум-
но да се потърси помощ от УНГ-
специалист.
Ужилване по устните или в устна-
та кухина също не е рядко явле-
ние през лятото, особено при 
пиене на подсладени напитки на 
открито. Подобно ужилване може 
да бъде много болезнено, поня-
кога опасно и дори животозастра-
шаващо. Смученето на бучка лед 
или яденето на сладолед, пие-
нето на ледени напитки или сту-
дени компреси на гърлото могат 
да намалят отока и да успоко-
ят болките. Ако обаче ужилване-
то е навътре в устната кухина или 
дълбоко в гърлото и се наблю-
дава затруднено дишане, тряб-
ва бързо да се потърси лекар-
ска помощ.

Кърлежите не винаги 
разболяват
Сезонът на кърлежите е доста 
дълъг - кръвосмучещите насеко-
ми се активизират, когато темпе-
ратурите се вдигнат над 8 гра-
дуса - което ще рече от начало-
то на пролетта до края на есен-
та. Не всеки кърлеж обаче пре-
нася лоши болестотворни при-
чинители. Едва 5% са носители-
те на менингитния енцефалитен 
вирус, който е характерен за ран-
ния летен период. Но дори при 
наличие на пренесен вирус, едва 
всеки пети се разболява и то не 
задължително веднага от стряс-
кащото възпаление на мозъчни-
те ципи. При малките деца под 8 

за бебетата е противокомарната 
мрежа, която може да се поста-
ви на количката или креватчето 
на детето.
Неприятните симптоми след 
ужилване могат да бъдат облек-
чени не само с препарати от апте-
ката, но и с продукти от кухнята. 
Глава лук от хладилника, напри-
мер, отлично дезинфекцира раната, 
успокоява болката и действа проти-
вооточно на засегнатите тъкани. 
За целта срязаната на полови-
на глава лук се поставя върху 
засегнатото място и се оставя 
да действа за половин до 1 час. 
За по-голямо удобство тя може 
да бъде прикрепена с бинт или 
фиксирана с лейкопласт.

години например усложненията 
са редки и на тази възраст почти 
не се наблюдават трайни увреж-
дания.
В зависимост от региона, с 
Лаймска болест (известна още 
като борелиоза) са заразени 
между 7 и 50% от кърлежите, 
но болестотворните причините-
ли се пренасят едва при всяко 
12-то ухапване. Срещу менинго-
енцефалитния вирус има вакси-
на, срещу причинителя на боре-
лиозата такава не съществу-

ва. За сметка на това лаймска-
та болест се лекува успешно с 
антибиотици, особено в ранния 
стадий на болестта. 

Олиото не помага при 
отстраняване на кърлеж
До голяма степен рискът от забо-
ляване може да бъде намален и 
при бързо отстраняване на кър-
лежа от тялото. Борелиозата 
например се причинява от бакте-
рия, която преминава в организ-
ма едва при изхождане на кърле-
жа в тялото. Затова пренасяне-
то на болестотворния причинител 
започва едва 24 часа след ухап-
ването. Ето защо е важно кръ-
восмучещото насекомо да бъде 
отстранено колкото е възможно 
по-бързо.
Намазването на пострадалото 
място с олио обаче не помага, а 
точно обратното. Независимо от 
повсеместно разпространено-
то мнение този метод влошава 
нещата още повече. Ако бъде 
удавен в олиото, в предсмърт-
ната си битка кърлежът може да 

Насекомо в ухото  
или ужилване в устата
Пълзящо животно в ухото е при 
всички случаи неприятно явле-
ние. При малко дете може да 
предизвика дори паническа 
реакция. Удрянето с ръка и при-
тискането на ухото може само да 
влоши положението, като пре-
дизвика многократно ужилване 
или придвижване на насекомо-
то по-навътре. Това, което може 
да помогне, е пострадалият да 
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изхвърли повече болестотворни 
причинители. Същото се случва 
и ако при силно теглене тяло-
то на кръвосмучещото насеко-
мо бъде смачкано или разкъса-
но. По-правилно е кърлежът да 
бъде внимателно отстранен с 
помощта на фина пинсета или 
чрез избутване нагоре с фоли-
рана карта (например кредит-
на). Въртеливо движение при 
това не е необходимо. То при 
всички случаи увеличава риска 
от нарушаване целостта на кър-
лежа.
Ако при отстраняване на насеко-
мото част от него (най-често гла-
вата) остане в кожата, не бива 
да се изпада в паника. Трябва 
просто да се изчака. Тъй като 
жилещият апарат и устната кухи-
на на животното не носят ника-
къв риск от заразяване с менин-
гитен енцефалит или борелиоза. 
Останалата част от насекомото 
по правило сама се изхвърля от 
тялото в рамките на няколко дни. 

Ако обаче това не се случи и 
място се зачерви и възпали, е 
разумно да се потърси лекарска 
помощ.

Как се разпознава  
борелиозата
Първи признаци на лаймска 
болест могат да бъдат зачер-
вяване на мястото около ухап-
ването, повишаване на темпе-
ратурата и главоболие. Често 
пъти обаче симптомите се проя-
вяват едва седмици след ужил-
ването, затова е трудно да се 

направи връзката между тях. 
При съмнение за борелиоза при 
всички случаи се налага кон-
султация с лекар. За поставяне 
на диагноза за специалиста ще 
е важно да знае кога и на кое 
място е било ухапването.
Самият отстранен от кожата кър-
леж може да бъде изследван в 
медицинска лаборатория за боре-
лиоза. При това няма значение 

дали насекомото е живо, или 
умряло, нито дори дали е цяло. В 
някои аптеки е възможно да раз-
полагат и с бърз тест за борели-
оза, с който да извършите изслед-
ването сами. Не бива да забравя-
те обаче, че не всяко инфектирано 
насекомо пренася болестотвор ни 
причинители и заразеният кърлеж 
не означава автоматично разбо-
ляване. n
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ДОКТОР СПОРТ ПРЕПОРЪЧВА

Движението регулира физическите 
функции и възстановява психическия 
баланс – това е известно на всеки, 
който е разтоварвал служебния 
стрес, изтощавайки се с джогинг или 
игра на тенис. Тренировките оказ-
ват благотворен ефект върху тяло-
то и в дългосрочен план предотвра-

тяват, дори лекуват редица заболя-
вания. Много хора обаче предпочи-
тат да щадят организма си, когато не 
се чувстват добре. При това спортът 
може да се окаже разумно решение 
дори при остри състояния и сериоз-
ни оплаквания. Специалистите обяс-
няват кои видове спорт за какви слу-
чаи са подходящи.

Предменструални болки
Да се освобождават момичета-
та от физическо възпитание в учи-
лище заради месечното им нераз-
положение не е най-разумното 
нещо, тъй като движението пома-
га при предменструални оплаква-
ния. Спазмите и болките възникват, 
тъй като мускулатурата на матката 
се свива по време на цикъл и пора-
ди тази причина се кръвоснабдява 
по-лошо. Ако въпреки неразполо-
жението обаче, момичето се наси-
ли да спортува, кръвоснабдяване-

Всеки знае, че регулярното движение предотвратява много болести. 
По-малко са тези, които са наясно и с факта, че в определени случаи 
спортът помага дори срещу остри оплаквания. И учените, и практику-
ващите лекари привеждат все повече доказателства за това, че физи-
ческата активност действа поне толкова добре, колкото медицината.

то се регулира и мускулатурата се 
отпуска. Има и още едно предим-
ство: по време на месечния си цикъл 
благодарение на спорта много жени 
се чувстват дори при наличието на 
предменструални оплаквания психи-
чески по-уравновесени. Оптимален 
спорт е трудно да бъде посочен: на 
някои помага йогата, на други про-
дължителният джогинг.

Нарушения на съня,  
дължащи се на стрес
Който живее под постоянно напре-
жение, с помощта на много движе-
ние може да разгради стрес-хормо-

няват едновременно много мускул-
ни групи, като плуването. Успоредно 
с това натискът на водата поддържа 
съдовете еластични. Колоезденето 
предотвратява събирането и зъдър-
жането на кръв в краката. Също гим-
настиката тренира съдовете посред-
ством натоварването и разтоварва-
нето на тялото. При всички случаи 
подходящи са спортното ходене и 
туризмът. Трябва обаче да се вни-
мава с джогинга, тъй като при про-
дължително натоварване може да се 
стигне до бързо падане на кръвното 
налягане. Също екстремните нато-
варвания като мускулните трениров-
ки с големи тежести могат по-скоро 
да навредят, отколкото да помогнат.

Главоболие 
Да се движите, въпреки главоболи-
ето? Защо не, стига да не страдате 
от мигрена, при която усилието вло-
шава оплакванията. Дължащото се 
на напрежение главоболие за смет-
ка на това се проявява с втвърдя-
ване мускулатурата на раменете и 
врата, както и с по-лошо кръвоснаб-
дяване на мозъка. Затова е време 
за йога и тай-чи. Струва си също да 
опитате с леко тичане, спортно ходе-
не или колоездене. Но внимавайте с 
натоварващите спортове за издръж-
ливост! 

Хронични оплаквания
Който страда от постоянни болки, 
често пъти се движи свръхвнимател-
но, макар това да не е наложител-
но и да са му позволени много неща. 
Панциентите с артроза дори се нуж-
даят от спорт като спортно ходе-
не или леки мускулни тренировки, 
защото двигателното дразнене регу-
лира производството на синовиална 
течност и храненето на ставата. При 
артрит бавните двигателни упражне-
ния като разходки или водна гимнас-
тика успокояват болките и противо-

на кортизол. Неотдавна едно изслед-
ване на университетската клиника 
в Базел показа какво могат да спе-
челят хората, страдащи от стрес, с 
подходяща спортна програма. През 
седмицата те трябва многократно да 
упражняват интензивен спорт и ще 
бъдат възнаградени за изморител-
ната активност и потенето с по-про-
дължителни дълбоки фази на съня 
и по-бърза психическа регенерация. 
Първи избор са тичането, спортното 
ходене и колоезденето. Но също мус-
кулните тренировки, изометричните 
упражнения и прогресивното мускул-
но отпускане помагат да се разградят 
излишните стрес-хормони.

Ниско кръвно налягане
Виенето на свят, умората и чувстви-
телността към промените на времето 
са типични симптоми на ниско кръвно 
налягане. Ако сърцето и съдовете се 
тренират регулярно, те могат по-доб-
ре да се приспособят към променя-
щите се изисквания. Ефективно тре-
ниране на кръвообращението пред-
лагат видовете спорт, които упраж-
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действат на възпаленията. Срещу 
мигрена могат да помогнат леките 
тренировки за издръжливост: спо-
ред едно изследнане на университе-
та в Кийл те редуцират пристъпите 
до 45%. Интензивно практикуваните 
спортове за издръжливост пък нама-
ляват високото кръвно налягане и 
успоредно с това успокояват вегета-
тивната нервна система. Така съдо-
вете се стесняват по-малко и опас-
ните резки покачвания на кръвното 
налягане се срещат по-рядко.

Депресивни състояния
При депресивни състояния движени-
ето може да направи чудеса. Добре 
е тренировките да се провеждат на 
открито сред природата или в парка. 
Наситените с кислород органи започ-
ват да работят на високи обороти, сти-
мулира се също отделянето на ендор-
фини. Особено подходящ за целта 
е джогингът. Чрез тичането пациен-
тът започва да усеща, че движението 
отново се връща в живота му и той е 
на път да излезе от застоя. „По време 

една програма от 5 до 6 часа ходе-
не на седмица вече позволява реду-
циране на теглото и обиколката на 
талията. При това спадат стойности-
те на холестерола и кръвното наля-
гане. Най-важното обаче е, че нама-
ляват нивата на вредната бавно-
разграждаща се захар в кръвта на 
пациента. При диабет тип 2 клетъч-
ните инсулинови рецептори стават 
лениви и мудни. Поради тази причи-
на нивата на кръвната захар непре-
къснато се повишават и това увреж-
да органите. При физическа актив-
ност се подобрява транспортиране-
то на глюкоза в клетките и нивата 
на кръвната захар се нормализират. 
Изследванията показват, че диабети-
ците от тип 2 могат да намалят меди-
каментите и необходимите инсули-
нови дози при водене на здраво-
словен начин на живот и регулярна 
физическа активност.

Колоезденето също е изключител-
но подходящ спорт за хора с над-
нормено тегло, тъй като интензив-
но гори калории, без при това силно 
да натоварва ставите, както е напри-
мер при джогинга, тениса или бас-
кетбола. А при хората с наднорме-
но тегло това е от особено значе-
ние, тъй като ставите им и без друго 
са претоварени от излишните кило-
грами. Други щадящи ставните връз-
ки спортове са плуването и спорт-
ното ходене, но без щеки, тъй като 
те променят баланса на тялото и 
понякога преразпределят тежестта 
му неправилно, което може да дове-
де до неестествени натоварвания и 
дори до трайни увреждания. Вместо 
да се въртят педалите на велометър 
в спортната зала, за предпочитане е, 
разбира се, колоезенето да се прави 
на открито. Чистият въздух съдей-
ства за насищането на клетките с 
кислород и допълнително подпомага 
горенето на калории.

Остеопороза
Физическата активност заздравява 
повечето кости дори в случаите, кога-
то остеопорозата е вече диагности-

на джогинга пациентите осъзнават, че 
имат сили сами да се справят с неща-
та. Осем седмици регулярно тичане в 
гората подобрява депресивните симп-
томи по-добре от същото време, пре-
карано в психотерапевтични сесии и 
двумесечно приемане на антидепре-
санти”, - Казва Диана Щьокел, пси-
хотерапевт, специализирал джогинг-
терапевтика. „Всяка следваща крач-
ка възвръща силите и самочувствие-
то на тези хора”, - споделя наблюде-
нията си тя.

Затлъстяване и диабет
Интензивното ходене е по-щадящо 
и по-изпълнимо за хората с над-
нормено тегло или диабет, успоред-
но с това е достатъчно ефективно: 
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цирана, тъй като скелетът е изклю-
чително динамичен и непрекъснато 
е в процес на преустройство. С пра-
вилни тренировки човек може пози-
тивно да влияе на този процес до 
напреднала възраст, защото колкото 
по-често се натоварва една кост, тол-
кова по-резистентна става тя, са убе-
дени специалистите.
Следователно този, който само върви, 
плува или кара колело, не прави 
нищо срещу остеопорозата. Показани 
са видовете спорт с високо силово и 
координационно участие – като тан-
ците. При тях почти при всяка стъп-
ка се натоварват различни части на 
тялото. Това възбужда реакцията на 
т.нар остеоцити в костите и те пода-
ват сигнал на съответните клетки да 
ги заздравят в натоварените места. 
Ето защо, за разлика от маратонци-
те, чиито бедрени кости са подсиле-
ни само отпред и отзад, при танцьо-

второ място издишването се осъщес-
твява при съпротивление на водата: 
това принуждава бронхите широко да 
се отварят и се подсилва бронхиална-
та мускулатура. И на трето място, при 
плуване човек диша в един постоянен 
ритъм, ускоряване на дишането при 
този вид спорт е почти невъзможно. 
В резултат на това, дееспособността 
на астматиците във водата е два пъти 
по-висока, отколкото на сушата.
Изследванията показват, че колеба-
нията в дихателния капацитет при 
тренираните пациенти са много по-
високи от тези на нетренираните. 
Следователно при активно плуващи-
те бронхите не се затварят при нато-
варване толкова бързо. Те се спра-
вят с астматичните пристъпи много 
по-лесно и се нуждаят от по-малко 
медикаменти. Освен това страдат 
по-рядко от инфекции и разполагат с 
повече кислород след тренировка.
Препоръчват се едночасови занима-
ния по плуване три пъти на седмица. 
Подходящи са също аквафитнесът, 
водната гимнастика и водният джо-
гинг като преходни дисциплини, които 
да подготвят пациентите за занима-
ния извън басейна. Тренировките е 
добре да стават на интервали и при 
нисък интензитет, но за сметка на това 
с по-дълги фази на натоварване.

Болки във врата и кръста
В повечето случаи зад болките в 
някоя част на гърба се крият безобид-

ни причини: често пъти неправилна 
постановка на тялото, обездвижва-
не или непривично натоварване пре-
дизвикват оплакваният, които могат 
да бъдат от напрежение в рамене-
те и болки в кръста до сериозни про-
блеми с гръбначния стълб. С подхо-
дяща физиотерапевтична програма 
и система от физически упражнения 
болките най-често бързо отшумяват. 
При спорт се освобождават напре-
женията, втвърдяванията и блокажи-
те, а минивъзпаленията в нервите и 
ставите по-бързо се възстановяват, 
тъй като при физическа активност 
в организма се образуват спиращи 
възпаленията медиатори. Оптимални 
за целта са меките, контролирани 
тренировъчни движения като гимнас-
тика, тай-чи или плуване. По-малко 
препоръчителни са упражненията с 
уреди. Важно е също така да се уста-
нови при специалист дали болки-
те не се причиняват от слягане на 
преш лените на гръбначнния стълб. В 
тези случаи е добре да се тренират 
коремните мускули, които стабили-
зират също гръбначния стълб, защо-
то при прояви на изтриване на став-

рите те са заздравени равномерно от 
всички страни. При това танците са 
спорт с ниска травматична опасност, 
затова застрашените от остеопороза 
без колебание могат да започнат да 
тренират на паркета.

Астма
За страдащите от астма пък се препо-
ръчват тренировки в плувния басейн. 
Специалистите твърдят, че астмати-
ците могат да се натоварват повече 
във водата, отколкото навън. Това е 
така по три причини. На първо място, 
въздухът в спортната зала е затоп-
лен, а това е от особена важност за 
пациентите, чиято астма се провоки-
ра от натоварване, тъй като студени-
ят въздух предизвиква 
по-често пристъпи. На 
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DONA – оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действие
Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про-
дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани-
те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе-
лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген-
ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти-
мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху 
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза-
та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в 
костната тъкан.

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма
Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър-
жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 
mg глюкозамин сулфат. 

Показания
Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи-
телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило-
за, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един 
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл-
жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност 
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя-
не стесняването на междуставното пространство, което е значимата 
радиологична промяна при остеоартрита. 
Мета-анализът на литературата на водещи международни и наци-
онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки-
нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю-
козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

Д-р Галина Бъчварова

ния хрущял или при пролапс (сляга-
не) на гръбначните прешлени, тези 
мускули просто изключват. Едва след 
за здравена коремна мускулатура могат 
да започнат да се подсилват муску-
лите на гърба посредством силови 
упражнения.

Сърдечен инфаркт 
Спортът действа като ваксина: кога-
то човек дразни тялото си, то се 
приспособява и се опитва да се 
предпази по-добре от натоварвани-
ята. Чрез него клетките в съдовите 
стени се „научават” как по-добре да 
противостоят на силата на протича-
щата кръв и стават по-стабилни.
Регулярната физическа активност 
може да предотврати много байпас-
операции и имплантации на стен-
тове в стеснените съдове, са убе-
дени експертите. Едно изследване 
доказва, че интензивните трениров-
ки за издръжливост за повече от 90 
минути на седмица могат да намалят 
смъртността след сърдечен инфаркт 
с над 40%!

бъде достигана максимална сърдеч-
на честота. С подходящи паузи дори 
по-дългите натоварвания не биха 
представлявали риск.

Как да намерите време  
и да се мотивирате
Повечето хора „биха спортували, ако 
имаха време“. На практика обаче им 
липсва не време, а мотивация. Затова 
прегледайте внимателно календара 
си. В кое време на деня или седмица-
та бихте могли да включите двигател-
ни упражнения? Колко дълги са паузи-
те, които може да си позволите? Ако 
не прецените правилно възможнос-
тите си, първоначалният ентусиазъм 
може да затъне в пясъците. Не забра-
вяйте също, че най-вече в моменти 
на голямо натоварване и стрес орга-
низмът се нуждае от разтоварване 
посредством физическа активност, а 
тогава е най-трудно да се излезе от 
работния ритъм. Затова погледнете 
на задачата не само като възможност 
да увеличите ефективността си, но и 
като необходимост да се поддържате 
във форма, за да издържите на нато-
варването.
Реалистичните цели освен това са 
най-добрата мотивация. Една твър-
де високо вдигната летва е гаран-
ция за разочарование и удоволстви-
ето от движението може бързо да се 
изгуби. Малките стъпки донасят по-
бърз успех и поддържат мотивация-
та. Едва след преодоляване на мал-
кото препятствие се насочвайте към 
по-голямото. Добре е да съчетава-
те спортната активност и с допъл-
нителни удоволствия – музика, кра-
сив ландшафт или игрови елементи. 
Така ще ви е по-лесно да преодоля-
вате инерцията си.
Разумно би било също да се консул-
тирате с лекар или физиотерапевт, 
ако имате здравословни ограниче-
ния или си мислите, че имате такива, 
за да обсъдите какви са възможнос-
тите ви и кои са оптималните видове 
спорт за вас. n

Стоп при настинка
Спортният лекар и кардиолог от Кьолн-Роденкирхен, Д-р Томас Шрам, 
казва следното: „По време на напрягане тялото по-трудно се защитава 
от болестотворни причинители. Ако те вече са проникнали в организма, 
започват с ускорено темпо да се размножават в по-бързо циркулираща-
та кръв. Това е причината инфекцията да се проявява често пъти именно 
след тренировка. Простудните вируси могат дори да предизвикат опас-
ното възпаление на сърдечния мускул - миокардит. Затова при първи 
признаци на простуда е препоръчително човек да си вземе почивка.“

Не показва ли обаче сърдечният 
инфаркт, че организмът вече е кри-
тично претоварен? До инфарктни 
случаи по време на спорт се стига 
само тогава, когато човекът е акти-
вен по-малко от 3 пъти на седми-
ца, са категорични специалистите. 
Който всекидневно се движи, не е 
застрашен от претоварване. Спортът 
е опасен само тогава, когато човек го 
упражнява рядко.
Всеки вид спорт за издръжливост е 
подходящ за прекаралите инфаркт: 
спортно ходене, танци, изкачване на 
стълби. Кардиолозите препоръчват 
на своите пациенти всеки ден интен-
зивна активност – два-три пъти по 
20 минути. В 20% от времето тряб-
ва да се правят силови упражнения. 
В началото човек трябва да започ-
не тренировките със средна интен-
зивност, по-късно може за кратко да 
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По-добра стойка  
на тялото
Без нея човек не може да стои 
изправен и да се движи пра-
вилно. Силното тазово дъно 
поддържа вътрешните органи 
там, където им е мястото, и 
разтоварва гръбначния стълб. 
Представете си тази мускул-
на група като еластичен, стег-
нат трамплин във вътрешност-
та на таза. В идеалния случай 
естествената смяна на напря-
гане и отпускане остава непро-
менена при всички дейности. 
Още по-добре функционира, 
ако сте развили чувствителност 
към свиването и отпускането на 
тазовото дъно.

НОВА СИЛА  
ЗА ТАЗОВОТО ДЪНО
Майките я познават като гимнастика за подсилва-
не на гърба. Тренирането на тазовото дъно обаче 
помага на всяка жена.

Развиване на усет 
към мускулите
Раждане, продължителна каш-
лица, наднормено тегло или 
наследена слабост на съеди-
нителната тъкан могат да нару-
шат естествените функции. 
Най-късно при появата на сла-
бост на пикочния мехур е време 
сериозно да насочите внимани-
ето си към мускулите на тазо-
вото дъно и да се научите да 
ги усещате. Например като сло-
жите два пръста върху интим-
ните си органи и се опитате да 
ги обхванете, без да напрягате 
мускулатурата на ануса или на 
бедрата. Или: прекъснете струя-
та при уриниране един-два пъти 
– подходящо е само, за да се 
развие усет към мускулатурата 
на тазовото дъно. Като упраж-
нение обаче не е разумно да се 
прави, защото е възможно да се 
възпрепятства пълното изпраз-
ване на пикочния мехур, това да 
предизвика задържане на урина 
и да провокира на инфекции.

Избягване  
на усложненията
Често пъти като следствие от 
раждания, носене децата на 
ръце, вдигане на тежести и друг 
тип екстремно или продължи-
телно напрягане може да се 
получи смъкване на матката. 
Тренировките на тазовото дъно 
не са в състояние да възстано-
вят първоначалното положение, 

но могат да намалят поражени-
ята и най-вече да предотвратят 
по-нататъшно смъкване, особе-
но „изпадането“ на вътрешните 
органи – матката и дори поняко-
га пикочния мехур.

Тренировки  
под професионално 
ръководство
Ако искате тренировките да 
бъдат правилно провеждани и 
ефективни, е добре да бъдат 
направени под наблюдението 
на специалист, независимо дали 
става въпрос за използването 
на уреди във фитнес залата, 
или за специализирани курсове 
за трениране мускулатурата на 
тазовото дъно. Добре е, ако се 
записвате на подобен курс, да 
подберете подходящ за вашата 
възрастова група и ръководен 
от добре обучен физиотерапевт. 
Едва след като усвоите правил-
ното изпълнение на упражнени-
ята, може да продължите трени-
ровките сами.
Ако веднъж развиете усет към 
мускулатурата на тазовото дъно 
и усвоите правилно свиване-
то и отпускането й, трениров-
ките биха могли да се осъщес-
твяват без загуба на средства и 
време – докато гледате телеви-
зия, карате кола, четете книга, 
храните се или чакате на опаш-
ка. Вкъщи пък бихте могли да 
отделяте по 10 минути за специ-
ализираните упражнения като 
мост, лодка или дъска. n
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ЛЕКОВИТАТА КАЛ

Калта не винаги е просто мръсотия. Много почви 
имат доказано здравословно действие. Силата 
на земята е чудесен подарък, който не е за прене-
брегване: глината, торфът и тинята доставят нова 
енергия за кожата, ставите и имунната система. 
Преглед на най-важните лековити почви.

жество лековити земни елементи. Те 
са се образували най-вече по време 
на последния ледников период, след 
утаяване на финия скален прах. 
Миниатюрните частици могат оптимал-
но да съхраняват топлината и бавно да 
я отделят. При това съдържат всички 
важни минерални вещества и микрое-
лементи. Различното оцветяване въз-
никва благодарение на вариативното 
съдържание на желязо и мед.
Съставът на всяка лечебна пръст се 
различава до известна степен и може 
да има различни предимства. Коя 
има най-ефективно действие е най-
добре човек да изпробва сам. 

Фангото – лечебна сила  
от вулкан
Откъде произхожда? От Италия, 
като името означава „кал“. Най-често 
се добива в областта около Венеция, 
но също и от други вулканични зони.

Какво съдържа? Минерали от вул-
канични камъни, термална вода и 
микроорганизми. Често допълнител-
но се добавят водорасли.
Защо помага? Затоплено фанго 
върху кожата подобрява кръвообра-
щението. Допълнително добавените 
водорасли регулират производство-
то на успокояващи болката субстан-
ции в организма.
Какво може? Фангото смекчава став-
ните болки и отпуска напрежението и 
спазмите в мускулите. Минералните 
соли в термалната вода възстановя-
ват киселинния баланс на кожата. Те 
оказват благотворно действие също 
при лющещ се епител и акне.
Как се използва? Сбитата студена 
маса се загрява, охлажда до към 45 
градуса и се налага върху проблем-

Влагата във въздуха усилва болките 
в ставите, имунната система постоян-
но се бори с температурните колеба-
ния и атаките на всевъзможни болес-
тотворни причинители. Понякога се 
добавя и безпричинна умора, ако 
е разстроен хормоналният баланс. 
Срещу това могат да помогнат въз-
духът, светлината и... земята. Който 
иска да почерпи сили от нея, може 
да започне още от ранна пролет, но 
именно лятото е времето за всевъз-
можни „кални“ процедури. Лечебната 
пръст, позната като льос например, 
е чист натурален продукт, който про-
чиства тялото отвън и отвътре. Тя 
извлича отровите от организма и 
регулира имунната система. Действа 
както срещу повишената киселинност 
на стомаха, ставните болки и възпа-
ленията, така и срещу натрупаното в 
мускулите напрежение. Успоредно с 
това успокоява вегетативната нервна 

система и благодарение на високото 
съдържание на силиций прочиства и 
изглажда кожата.
Дали глина, льос, морска тиня, торф 
или фанго, дали бяла, кафява, жълта 
или зелена: пръстта съдържа мно-

Соята - естествен източник на фитое-
строгени
Соята е позната още от преди 3000 години в Китай, 
където е култивирана и призната за една от петте свеще-
ни билки. Най-важните й съставки са соевите протеини и 
изофлавони (фитоестрогени). Соевите протеини могат 
да играят ролята на пълноценен заместител на белтъчи-
ните от животински произход като качеството им е 
напълно сравнимо с това на яйцата и месото. Храните, 
произведени от соя, са богати на желязо, витамини от 
групата В, калций и цинк. В Япония например, където 
традиционно се консумират   ястия, приготвени със соя, 
само 25% от жените имат типичните за климакса субек-
тивни оплаквания. В Европа те са над 85%! Аналогична е 

ФЕМИНОСТ – разумната алтернатива
/Срещу климактерични оплаквания/
Таблетки, съдържащи витамини и минерали – 30 бр.
Балансиран продукт за жената, особено подходящ за подпомагане на лечението в климактерична възраст. Този препарат повлиява 
някои типични за менопаузата симптоми – горещи вълни, нощни изпотявания, раздразнителност и депресивни състояния. Соевите 
изофлавони могат да заменят хормоните в организма по време на менопаузата и да намалят оплакванията, дължащи се на настъпи-
лия хормонален дисбаланс. Препаратът съдържа също така резвератрол – природен антиоксидант от най-висок клас с доказани 
антиканцерогенни свойства. Използваният в препарата резвератрол се съдържа в екстракта, извлечен от люспи на червено грозде. 
Той има кардиопротективен ефект и допълва антитуморния и антиоксидантен потенциал на соята. Безспорно предимство на ФЕМИ-
НОСТ е наличието в състава му на цинк – друг мощен антиоксидант, както и на калций, витамин D3 и К1, които противодействат на 
остеопорозата, т.е. “бягството” на минералите от костното вещество – процес често наблюдаван след климактериума.

срещу климактерични
оплаквания

срещу климактерични
оплаквания

ситуацията с остеопорозата. Фитоестрогените в соята 
са субстанции, които силно наподобяват женските 
полови хормони. Соевите изофлавони влияят поло-
жително върху хормоналните промени по време на 
климакса. Редица проучвания показват, че определе-
ни концентрации от фитоестрогените даидзеин и 
генистеин, съдържащи се в соевия концентрат, са 
достатъчно ефективни за преодоляване на топлите 
вълни, нощните изпотявания и нервното напрежение.
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За контакти „Натурпродукт” ООД
tel.  + 359 2 979 12 19
www.naturprodukt.bg

Феминост
разумната алтернатива

ФЕМИНОСТ  
съдържа само 2,13 kcal в една таблетка,  

или 4,26 kcal дневно

Препоръчва се на жени по време на менопаузата  
за намаляване на чувството за дискомфорт.

Съдържа соеви изофлавони, резвератрол, цинк,  
витамини К1 и D3.

 Дозировка: 
 1 таблетка 2 пъти  дневно.
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ните места по кожата. За домашна 
употреба съществуват удобно офор-
мени пресовани блокчета за загря-
ване във фурната. Ако сте решили 
да провеждате процедури с фанго у 
дома обаче, е добре подробно да се 
запознаете с инструкциите за употре-
ба в упътването на продукта.

Торфът – концентрирана 
сила от растенията
Откъде произхожда? Влажната 
пръст от естествени тресавища се 
извлича от много региони по света и 
в страната.
Какво съдържа? Торфът предствля-
ва коктейл от здравословни растител-
ни вещества и хормони с естрогено-
подобно действие. В него се съдържа 
дезинфекциращо действащата сяра 
например или хуминовата киселина, 
която свързва отровните вещества в 
организма.
Защо помага? Калните бани затоп-
лят тялото и то реагира на това с 

т.нар. „изкуствена температура“. По 
този начин се активират самолечеб-
ните сили на организма.
Какво може? Торфът действа срещу 
вирусите и бактериите, спира въз-
паленията, помага при хормонални 
колебания и изтощение. Облекчава 
също симптомите при заболявания 
на ставите, гръбначния стълб и мус-
кулите.
Как се използва? Може да се използ-
ва за увиване, като кална баня или 
компрес. Готовите торфени компре-
си са пригодени за домашна употре-
ба, като се затоплят във фурна или 
в микровълнова печка. Специалните 
торфени прахове, предназначени за 
вътрешна употреба, се разбъркват в 
топла вода в посочените в упътване-
то на продукта пропорции.

Лечебният льос  
– идеален за прочистване
Откъде произхожда? Най-
разпространената лечебна пръст 
се добива от льос, порьозен камък, 
който прави почвата плодородна.
Какво съдържа? Льосът е по-едро-
зърнест от глината, но по-финозър-
нест от пясъка. Той е богат на  силиций 
и минерали като фелдшпат, както и на 
съдържащите се в глината минерали.
Защо помага? Льосът свързва вред-
ните вещества, помага на тялото 
да се пречисти по естествен път от 
шлака и отрови.
Какво може? Помага при кожни 

оплаквания, изгаряния, венозни и 
ставни заболявания.
Как се използва? Най-добре е да 
се използва студен като компрес или 
за увиване. Може да бъде приеман и 
вътрешно под формата на напитка, 
гранулат или капсули.

Морската тиня  
– соли и кал в двойна доза
Откъде произхожда? Морска тиня 
може да бъде извлечена от всяко 
море, но най-често се използва доби-
тата от Северно море или от Мъртво 
море в Израел.
Какво съдържа? Много кислород, 
морска сол, сяра и органични суб-

те при венозни, кожни заболявания и 
ревматизъм.
Как се използва? Например за нала-
гания, пакетиране или като маска 
за лице.

Глината – облекчава  
болките по нежен начин
Откъде произхожда? Бяла глина 
или каолин се добива на много места 
в Европа, най-известното находище 
на зелена глина (позната още като 
хума) се намира във Франция.
Какво съдържа? Хумата е много 
богата на минерали като кварц, сили-
ций и калцит.
Защо помага? Хумата е вид глина 
с най-фина структура. Множеството 
миниатюрни частици образуват голя-
ма повърхност, която свързва вред-
ните субстанции, изтегляйки ги от 
тялото подобно на лист домакинска 
хартия. На това се дължи и нейни-
ят противооточен, спиращ възпале-
нията ефект.
Какво може? Влажните налагания 
с лечебна хума успокояват болките: 
влажността се загрява от топлината 
на тялото и се изпарява, като при-
ятно охлажда кожата. Лечебната 
хума помага при оплаквания, свър-
зани със стомашно-чревния тракт, 
тъй като свързва излишните кисе-
лини.  
Как се използва? Употребява се 
вътрешно като напитка и външно като 
маска, компрес или за пакетиране.

Решението е Venen Gel

станции от растителен и животински 
произход.
Защо помага? Съдържащите се в 
морската сол микроелементи активи-
рат обмяната на веществата в кожа-
та. Сярата я прави по-нежна, а нейно-
то антисептично действие подпомага 
бързото зарастване на рани.
Какво може? Облекчава симптоми-
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Рюгенската креда  
– изглажда кожата
Откъде произхожда? От „белите“ 
брегове на остров Рюген в Остзее.
Какво съдържа? Лечебната креда 
се състои в по-голямата си част от 
варовик, който е съставен от дребни 
парчета мидени черупки и раковини. 
Освен това съдържа силиций, магне-
зий, йод и др.

Лечение с кал  
в домашни условия
Най-добрите рецепти за отпуснати 
мускули и нежна кожа.

Компрес срещу болки 
Някой от видовете лечебна кал се раз-
бърква с неголямо количество вода до 
гъста гладка каша. След това директ-
но се налага върху кожата – колкото 
по-голяма е площта, на толкова по-
тънък слой. Покрива се първо с тънка 
влажна кърпа, а отгоре се увива втора 
суха кърпа. Всичко това се фиксира с 
вълнена кърпа или шал и се оставя 
на спокойствие. След 60 до 90 мину-
ти компресът се сваля. За топъл ком-
прес калната каша се прави с гореща 
вода, охлажда се до 40 градуса и се 
разпределя върху кърпа. След това 
се спазва същият троен принцип на 
увиване и след 30 до 45 минути ком-
пресът се отстранява. Той ефективно 
отпуска спазмите в мускулите. 

Компреси срещу  
възпаления
3 до 4 с.л. лечебен льос се накисват 
в 1 литър вода и се оставят да пресе-
дят за няколко часа. След това в раз-
твора се потапя кърпа, отцежда се 
и се налага върху кожата, докато е 
влажна. Кърпата трябва да е с така-
ва големина, че да покрива само про-
блемното място. Отгоре са поставя 
суха кърпа и се фиксира с вълнена 

кърпа или шал. Оставя се на спокой-
ствие за час до час и половина. При 
главоболие компресът се поставя на 
челото и слепоочията или на врата, 
ако болките са в тила.

Маска за лице  
срещу нечиста кожа 
За маска на лицето 2 с.л. лечебна 
хума или льос се разбъркват с 4 с.л. 
топла вода. При суха кожа се добавя 
и малко зехтин, но не повече от ½ ч.л. 
Нанася се на лицето без зоната около 
очите. След 20 минути маската се 
изплаква с чиста вода, кожата се под-
сушава и намазва с крем. Който иска 
да постигне и пилинг ефект, трябва 
да остави маската добре да засъх-
не на лицето и после да я изтърка с 
влажна кърпа.

Кални бани за добър тонус
За една пълна баня 500 до 1000 г 
лечебна кал (льос) се добавят към 
вода с температура от 37 градуса. 
Във ваната се седи 15 до 30 минути. 
После около тялото се увива хавли-
ена кърпа, без то да се подсушава, 

и се остава 1 час на спокойствие. 
След това тялото може да се намаже 
с утаената на дъното на ваната кал 
и да се остане за още четвърт час в 
почивка. Накрая кожата трябва да се 
изтрие с груба влажна кърпа - това 
подсилва кръвообращението и подоб-
рява тена й. За вана с хума, водата 
трябва да е не по-топла от 40 градуса 
и после постепенно да се загрее още 
малко с добавяне на гореща вода до 
към 45 градуса. Баните на цялото 
тяло обаче могат да натоварят кръво-
обращението, затова при проблеми е 
добре да се направи предварително 
консултация с лекар. В тези случаи са 
възможни частични бани, с по-ниска 
температура на водата и с половина-
та количество лечебна кал.

Имуностимулиращи  
напитки
За да се подсили имунната систе-
ма, е достатъчно да се изпива 1 
чаша вода с лечебна кал на ден. 
За целта 1 до 2 ч.л. от лечебния 
прах, закупен от аптеката, се разтва-
ря в чаша чиста вода или билков чай. 
По-концентрирано действие има раз-
творът, ако постоянно се разбърква и 
се отпива на малки глътки. Най-добре 
е това да става сутрин след ставане 
или вечер преди лягане. За да бъде 
ефективно, лечението трябва да про-
дължи 3 до 4 седмици, след което да 
се направи пауза от минимум 2 сед-
мици. n

Защо помага? Топло или студено 
наложена върху кожата, лечебната 
креда подобрява обмяната на вещес-
твата в кожата и нейните бариерни 
функции.
Какво може? Облекчава ревма-
тичните оплаквания, ставните болки, 
артрозата, ишиаса и много кожни 
болести. Кожата става по-гладка, 
свежа и по-добре смазана. 
Как се използва? Използва се за 
бани на цялото тяло или на краката, 
а също и за пакетиране.




