


2

СИЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА  
ТЪКАН ЧРЕЗ МЕКО 

ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Човешкото тяло притежава невероятни способности да се освобождава от нежеланите 
субстанции. Ако претоварването с отрови обаче надскочи тези способности, обмяната на 
веществата се „задръства“ в буквалния смисъл на думата и в съединителната тъкан се 
образуват отлагания. Прочистването на организма с избрани натурални вещества гаран-
тира проникващо в дълбочина саниране на съединителната тъкан – „орган“, който обхва-
ща цялото тяло, но въпреки това бива често забравян.

Съединителната тъкан е определя-
ща както за облика, така и за под-
държането на нашето тяло, макар 
сама по себе си да не притежа-
ва истинска форма. Разположена 
е почти навсякъде между други-
те видове тъкан (мускулна, нервна 
и др.), органи и съдове. Подобно 
на триизмерна мрежа съедини-
телната тъкан поддържа тялото и 
изгражда скеле за всички органи. 
На специалните й механични свой-
ства се дължи фактът, че между 

клетките е разположено междукле-
тъчно вещество (интерцелуларна 
субстанция), независимо че дялът 
на съединителнотъканни клетки е 
относително малък.
Тази междуклетъчна субстанция е 
известна още като екстрацелуларен 
матрикс. Според функцията на съе-
динителната тъкан той й придава 
различна здравина и сила. В меди-
цинския свят има единодушие по 
въпроса, че към основните типове 
съединителна тъкан спадат реха-
вите, стегнатите, ретикуларните 
(лимфни) и колагеновите съедини-
телни тъкани, както и мастните тъка-
ни. Костните и хрущялните тъкани 
се причисляват към поддържащо-
тъканните видове на съединителна-
та тъкан. Кръвта с нейните кръвни 
клетки и съдови стени принадлежи 
към друга органична форма.

Задачите на съединителната 
тъкан не са само  
„съединяване”
Със своята комплексна структу-
ра съединителната тъкан изграж-
да основното скеле на нашето 
тяло. Тя има не само поддър-
жаща, запълваща и съединител-
на функция, но изпълнява специ-
фични органични дейности, хра-
нителни и регенериращи задачи и 
е посредник на съдовите и нерв-
ните функции. Ето по-подробно в 
какво се изразяват те:
l Съединителна функция
Съединителната тъкан обвива 
органите, съдовете и нервите, като 
обединява всички телесни ком-
поненти. Под формата на връзки 
осигурява стабилност за ставите, 
под формата на сухожилия осъ-
ществява пренасяне на силата от 
мускулите върху костите.
l  Осигуряване на алкално-ки-

селинния баланс
Една от основните функции на 
съединителната тъкан е управле-

нието на баланса между кисе-
лините и основите в целия орга-
низъм.
l Обменна функция
Съединителната тъкан е разпреде-
лителна станция за подсигуряване 
на организма с хранителни вещес-
тва и за прочистване на клетките от 
вредни субстанции. Следователно 
тя действа като разпределител на 
постъпващите в тялото вещества, 
като дели хранителните от вредни-
те и спомага за транспортирането 
на отпадните продукти от обмяната 
извън организма.
l Задържане на водата в тялото
Благодарение на своята разтегли-
вост и еластичност съединител-
ната тъкан е идеална за съхраня-
ване на водата в организма. При 
бъбречни и сърдечни заболява-
ния например може да се стигне 
до събирането на огромни коли-
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Силна съединителна тъкан  
чрез меко прочистване на организма
Пречистване от отрови с шуслерови соли,  
водорасли и билки
Сол с подправки за по-безсолна кухня
Естествено красиви кожа и коса
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

съединителната тъкан е задръс-
тена и потокът в нея преустано-
вен, те не се транспортират по-на-
татък за извеждане от организма. 
Чуждите вещества и отровите от 
околната среда се задържат в съе-
динителната тъкан и не се прео-
бразуват в реактивни съединения. 
Твърде богатото на протеини хра-
нене при всички положения води 
до отлагания и задебелявания на 
съединителната тъкан.

чества вода в тъканите, което да 
доведе до впечатляващи отоци 
(едеми).
l Зарастване на рани
Раните зарастват благодарение 
на образувания на съединителна-
та тъкан (белезна тъкан).
l Имунитет и защита
Определени съединителнотъкан-
ни клетки са отговорни за защита-
та от болестотворни причинители 
и чужди тела. Чрез образуването 
на антитела те поддържат имун-
ната защита на организма.
l Складираща функция
Мастната тъкан действа като 
калориен запас за „тежки вре-
мена“.

„Идеален” междинен склад 
за отрови и киселини
В рамките на човешкия живот 
отровите и шлаката се натрупват 
в съединителната тъкан и посто-
янно се складират там. Затова 
екстрацелуларният матрикс може 
да бъде определен като „депо 
за отпъдъци“ и нерядко се стига 
до претоварване на тази телесна 
структура. При това еластичност-
та й се нарушава и резултатът 
може да се изрази във втвърдява-
ния, болки и възпаления. Развиват 
се заболявания като невродер-
мит, фибромиалгия, ревматизъм, 
подагра и много други.
За да се поддържат транспорти-
ращата и пресяващата функции 
на съединителната тъкан тряб-
ва да се минимализират вредни-
те вещества от околната среда, 
отровите и преди всичко тежки-
те метали.
Вследствие на това, че поради пре-
товарване клетките и органите не 
работят вече правилно, отровни-
те вещества проникват през тъка-
ните в кръвта, което е съществе-
на предпоставка за развитието на 
хронични заболявания. Чуждите 
на тялото белтъчини (като бакте-
риите) се поемат и смилат от клет-
ките на съединителната тъкан. Ако 

Съединителната тъкан заболява 
при:
-  прекомерна консумация на 

рафинирани въглехидрати (бяло 
брашно и захар), втвърдени маз-
нини (маргарини, десертни блок-
чета, печива) и животински про-
теини (месо, наденици, млечни 
продукти);

-  ограничена доставка на продук-
ти с важни хранителни вещес-
тва, течности и недостатъчна 
физическа активност;

-  прекомерно натоварване на 
организма със стресови факто-
ри като електромагнитни поле-
та, негативни мисли, притиска-
щи срокове и др.;

Поддържащи методи за прочистване  
на съединителната тъкан от отрови

l Сауна и инфрачервена светлина
l Йога
l Пиене на много вода и / или билкови чайове
l Често ядене на алкални храни (~ 80% плодове и зеленчуци)
l Алкални бани, включително на краката
l Противоацидозни масажи
l Обтриване на тялото с четка
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-  чужди за тялото вредни вещес-
тва (тежки метали, пестициди, 
медикаменти и пр.)

Система за основно  
регулиране 
Учението на австрийския лекар 
проф. Алфред Фишингер (1899 - 
1983) почива на схващането, че 
основната регулация на тялото 
се осъществява чрез съединител-
ната тъкан. Той успява да дока-
же, че нашето тяло се състои от 
много биологични системи, които 
се свързват помежду си с помощ- 
та на съединителната тъкан, като 
по този начин протича непре-
къснат информационен обмен. 
Съединителната тъкан свързва в 
единна мрежа психиката, нерви-
те, имунната система и е нали-
це постоянен обмен на инфор-
мация под формата на енергия. 
Постъпването в организма на 
определена енергия – да кажем 
медикаменти, витални вещества, 
минерали, хранителни субстанции, 
топлина, студ и т.н. – се разпрос-
транява с помощта на информа-
ционната система на съединител-
ната тъкан в цялото тяло. Най-
важният медиатор за информаци-
онно разпространение в рамките 
на системата  според Фишингер е 
екстрацелуларната течност в съе-
динителната тъкан. Това извън-
клетъчно „пространство“ е извест-
но още като „фишингерово прос-
транство“, или като базисна суб-

станция. Регулационните механиз-
ми на органите също се нами-
рат във „фишингеровото простран-
ство“ – в действителност това било 
най-важното откритие на Алфред 
Фишингер – според него с години и 
дори с десетилетия в областта на 
съединителната тъкан между клет-
ките се отлагат „боклуци“, които 
се събират там, за да не увреж-
дат клетките на органите. Колкото 
повече отлагания, отпадни продук-
ти от обмяната, токсини и шлака 

дица може да доведе до болест-
ни прояви. Всяко хронично и авто-
имунно заболяване на практика 
се корени в нарушаване на тази 
основна регулация.
„Фишингеровото пространство” 
изпълнява следните задачи:
- хранене на клетките;
-  извеждане на отпадните продук-

ти от обмяната;
-  специфична и неспецифична 

имунна защита;
-  пренасяне и съхраняване на 

информация.

Други причини  
за „задръстване“  
на съединителната тъкан 
Ако с храненето не се прие-
мат достатъчно алкални храни, 
се стига до латентно пренаси-
щане на организма с киселини 
(ацидоза) и тялото е принудено 
да извлича минерали от кости-
те, косата, мускулите и т.н., за 
да неутрализира киселините. Тези 
киселини и отрови се отлагат тога-
ва във „фишингеровото простран-
ство“. Собствените регулационни 
механизми на организма започват 
все повече да изостават.
Съединителнотъканната ацидоза 
се развива в продължение на годи-
ни и десетилетия. Тя не е живото-
застрашаваща, но влошава здра-
вословното състояние все по-за-
бележимо от година на година. 
Успоредно с автоимунните болести 
се наблюдават и много други здра-
вословни нарушения, които могат 
да се развият до хронични заболя-
вания. Към тях спадат включител-
но стриите, целулитът (възпаление 
на съединителната тъкан), отоците 
(едемите), нарушенията на съня, 
страховите неврози и депресиите, 
обменните болести, ревматичните 
заболявания, алергиите и ракът.

при обмяната на веществата и по 
този начин поддържа организма  
във функционална годност и здра-
ве. В рамките на живота делът 
й в човешкото тяло непрекъсна-
то нараства. Нивото на водата 
в мозъка стига до 80% и трябва 
задължително да бъде поддържа-
но константно – така, както и във 
всички останали органични струк-
тури. Две трети от съдържание-
то на вода в човешкия организъм 
се намира в клетките, една трета 
извън клетките.
Водата е средство номер 1 за про-
чистване от отрови и транспорти-
ране на шлаката извън организма. 
Ако човек не приема достатъчно 
вода, съединителната му тъкан 
при всички положения ще се пре-
върне в „депо за отпадъци”.

Извеждане на тежките  
метали и отровите
За да се поддържат активни транс-
портната и пресяващата функции 
на съединителната тъкан, е разум-
но вредните вещества от околна-
та среда, отровите и преди всичко 
тежките метали да се извеждат сво-
евременно от организма. Един от 
многото методи за това е методът 
на д-р Дитрих Клингхарт, невроби-
олог и основател на психо-кинези-
ологията. Той се базира на силно-
то лечебно действие на левурдата, 
корианъра и хлорелата, които отде-
лят вредните субстанции от тъка-
ните и стимулират транспортира-
нето им извън организма. Тази кон-
цепция се съпровожда и от приема 
на шуслерови соли.
Подготовка 
l  Подсилване на черния дроб и 

бъбреците
Предпоставка за извеждането 
на отровите и тежките метали от 
организма е безупречното функци-
ониране на отделителните органи. 
Затова на първо място двата най-
важни, отговорни за това орга-
на – черният дроб и бъбреците 
– трябва да бъдат подсилени, но 
също дейността на червата, бели-
те дробове и лимфата трябва да 
бъде стимулирана.
За целта са подходящи:
-  Артишокът: притежава мочо-

гонно, стимулиращо храносми-
лането и регулиращо жлъчката 
действие;

-  Копривата: има силно пречист-
ващо от отрови и кръвопречист-

има в тялото, толкова повече се 
влошават транспортните и преся-
ващите функции на съединител-
ната тъкан, а това ще рече също 
доставката на хранителни вещес-
тва и извеждането на отровите. 
Нарушаването на основната регу-
лация на организма затормозява 
клетъчните функции и като после-

Най-доброто средство  
за прочистване от отрови  
– водата
Водата е в основата на всички 
биологични процеси в човешкия 
организъм. Тя се грижи за посто-
янния обмен на постъпилите, син-
тезираните и отпадните продукти 
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им може да бъде прецизно устано-
вено с т.нар. Антлиц-диагноза. Тя 
била открита от д-р Шуслер и по-
късно развита от неговия после-
довател Курт Хикетир. Цветът и 
някои видими признаци по лице-
то много точно издават липса-
та или излишъка на определени 
минерали.
Минералните вещества, напри-
мер калцият или магнезият, могат 
да изместят тежките метали и да 
заемат мястото им в организма. 
Затова по време на извеждането 
на отровите от организма прием-
ът на шуслерови соли трябва да 
продължи, за да не могат те да се 
установят на освободените места 
в тялото. Особено трябва да се 
внимава с микроелементите като 
цинк, селен, манган и др.
l Отстраняване на амалгамите
При наличие на амалгамо-
ви пломби в устата, те трябва 
задължително да бъдат отстра-
нени при специалист стомато-
лог, тъй като ежедневно отделят 
живачни изпарения при ядене и 
пиене. По време на лечението 
при всички положения е попадна-
ло определено количество амал-
гама в организма. Затова е ра-
зумно известно време да се при-
ема хлорела или левурда, за да 
се отдели живакът от тъканите 
и изхвърли от тялото. Внимание: 
Кориандър може да се приема, 
едва когато амалгамовите плом-
би са отстранени от устата. Д-р 
Клингхардт казва: „Когато жива-
кът е отстранен, другите токси-
ни се изхвърлят от тялото сами. 
Когато живакът не е отстранен, 
всички други токсини трябва да 
бъдат извличани от организма 

ващо действие, регулира хра-
носмилането, жлъчката и чер-
ния дроб;

-  Глухарчето (радиката): под-
силва жлъчката, черния дроб, 
бъбреците и пикочния мехур;

-  Полският хвощ: под формата 
на чай или баня има мочогонен 
ефект и подсилва съединител-
ната тъкан;

-  Белият трън: стимулира хра-
носмилането, подсилва регене-
ративната способност на чер-
ния дроб;

-  Чесънът: стимулира и подсил-
ва черния дроб, например при 
сериозно отравяне с тежки мета-

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Тест за установяване 
на воден недостиг
Ако човек опъне кожата от външ-
ната страна на дланта между два 
пръста нагоре, при отпускане тя 
трябва веднага да се изглади. При недостиг на течности в организ-
ма кожната гънка се задържа по-продължително време. Човек не 
трябва да чака да изпита жажда, за да пие вода. По правило тяло-
то ни се нуждае от около 2 литра вода на ден. В горещи дни или по 
време на спорт тези нужди могат да се увеличат.
Недостигът на вода в организма може много лесно да се установи 
и по цвета на отделената урина. Урината е концентрирана, зато-
ва излъчва по-силна миризма и е тъмно жълта. Това означава, че 
бъбреците трябва да работят по-усилено, за да промият със силно 
концентрираната урина токсините от тялото. В нормалните слу-
чаи урината е безцветна до светло жълта. 

ли (живак, кадмий).
l Когато липсват минерали
Колкото по-балансирани са нива-
та на минералите в организма, 
толкова по-лесно става прочист-
ването от отрови на тялото и тол-
кова по-ефективно функционират 
пречистващите органи. Поради 
факта, че отровните вещества, 
особено тежките метали, се отде-
лят много бавно от тялото, про-
чистването на организма тряб-
ва да се постави на дългосрочна 
основа. За този метод човек тряб-
ва да попълни минералните си 
нива много основно с шуслерови 
соли. Индивидуално състоянието 
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ ОТРОВИ 
С ШУСЛЕРОВИ СОЛИ, 
ВОДОРАСЛИ И БИЛКИ

Натрупващите се в тялото токсини сериозно влошават здравето и довеждат до развитието на различ-
ни болести, включително хронични. Това се случва постепенно и незабележимо. След това се леку-
ват възникналите заболявания, но рядко първопричината. Добре е човек да се погрижи за здравето 
си, преди да са настъпили тежки поражения, и редовно да прочиства тялото си от отрови и шлака.

Шуслерови соли
Шуслеровите соли са силно кон-
центрирани минерални вещества. 
Терапията с тях води началото си от 
д-р Вилхелм Хайнрих Шуслер (1821-
1898) и се базира на схващането, че 
болестите възникват заради наруше-
ния в нивата на минералите в тялото.
Всеки минерал се разпределя по раз-
личен начин в организма. Някои мине-
рални вещества се намират предим-
но в клетките (интерцелуларни), други 
циркулират най-вече в рамките на 

кръвообращението, следователно са 
извън клетките (екстрацелуларни).
За да може да бъде възстановено и 
хармонизирано нарушеното равнове-
сие в организма, се препоръчва при-
емът на шуслерови соли. Човешкото 
тяло се нуждае от минерали за всяка 
своя клетка, те се съдържат в кръв-
та, лимфата, нервите, мускулите, кос-
тите, зъбите, сухожилията и съедини-
телната тъкан. Тъй като минералните 
соли са неорганични, те не могат да 
се произведат в тялото и сме изця-
ло зависими от приема им отвън. 

„Клиничният опит е показал, че при 
пациенти с дефицит на минерални 
вещества (особено натрий, калций и 
калий), организмът не е в състояние 
да отдели токсичните метали“, - обяс-
нява д-р Клингхардт. Шуслеровите 
соли подпомагат транспортирането 
на отровите извън тялото, а заедно с 
това и клетъчната функция.
Шуслерови соли за прочистване 
от отрови:
- № 4 Kalium chloratum: при всич-
ки химични отрови (амалгами, меди-
каменти, синтетични хормони, вакси-

ни, наркотични средства, оцветители) 
и за белите дробове;
- № 6  Kalium sulfuricum: извлича 
отровите от съединителната тъкан;
- № 7 Magnesium phosphoricum: за 
нервите и жлезите;
- № 8 Natrium chloratum: при биоло-
гични отрови (инсектицидни и кърле-
жови ухапвания, сенна хрема, алер-
гии) и за нервите;
- № 9 Natrium phosphoricum: за 
неутрализиране на киселините;
- № 10 Natrium sulfuricum: за черния 
дроб, жлъчката и червата;
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нене или 30 минути преди ядене. 
Началните дози са между 5 и 10 пре-
совани таблети по три пъти на ден. 
Който иска да постигне бърз здраво-
словен ефект с помощта на хлорела, 
може да приема и по-големи количе-
ства, например три пъти по 20 до 40 
пресовани таблети. В зависимост от 
това колко болен или отровен е човек, 
дозата може да бъде и още по-висока 
– тя трябва да бъде толкова агресивна, 
колкото е необходимо и толкова мека, 
колкото е възможно. При тежко отра-
вяне с вредни вещества се препоръч-
ва постепенно покачване на дозата, за 
да се избегне негативната симптомати-
ка при рязкото извличане на отровите 
(реакция на Херцхаймер). Правилото 
е: колкото по-ниска е поносимата доза, 
толкова повече вредни вещества като 
живак се съдържат в съединителна-
та тъкан. Приемът на хлорела трябва 
да се повишава бавно до достигане на 
достатъчната доза, която не предиз-
виква странични ефекти.

- № 12 Calcium sulfuricum: за съе-
динителната тъкан, костите и мус-
кулите;
- № 17 Magnesium sulfuricum: за 
черния дроб и за извеждане на теж-
ките метали от организма;
- № 19 Cuprum arsenicosum: при 
натоварване с тежки метали;
- № 21 Zincum chloratum: при обре-
меняване на организма с тежки мета-
ли и медикаментозни средства (като 
АСЕ-блокери, диуретични средства, 
понижаващи липидите медикаменти);
- № 26 Selenium: при натоварване с 
тежки метали (олово и живак) и като 
средство, предпазващо от рак.
Съществуват и други шуслерови 
соли като № 18 Calcium sulfuratum,  
№ 20 Kalium aluminium sulfuricum, 
№ 24 Arsenum jodatum, които могат 
да бъдат използвани за прочистване 
на организма от отрови. Коя шусле-
рова сол е най-добре да се изпол-
зва, човек може да разбере с помощ-
та на Антлиц-диагноза или лабора-
торни изследвания, които да уста-
новят индивидуалните потребности. 
Не съществува универсална рецеп-
та, тъй като лечението цели инди-
видуален ефект. Това важи също за 
дозировката.

Хлорела за прочистване  
от тежки метали и отрови
Хлорелата представлява вид сладко-
водно зелено водорасло, чието име 
произхожда от латинския език и озна-
чава ни повече, ни по-малко: „малка, 
млада зеленина“. Водното растение е с 
най-високото съдържание на хлорофил, 
измерено някога в растителния свят.
В рамките на вида Chlorella се разли-
чават над 60 разновидности. Chlorella 
vulgaris и Chlorella pyrenoidosa са 
двата най-разпространени и най-доб- 
ре изследвани подвида. И двата са 
ценни доставчици на високостой-
ностни белтъчини, есенциални маст-
ни киселини, витамини, минерали и 
баластни вещества. Хлорелата при-
тежава специалното свойство да 
свързва и отстранява от организма 
вредни вещества като тежки мета-
ли, отровни химикали, разтворители, 
пестициди и вредни микроорганиз-
ми (вируси, гъбички и бактерии). Тя 
притежава субстанции – преди всич-
ко хлорофил – които могат да проник-
нат в човешката тъкан, да извлекат 
оттам отровите, да ги транспортират 
и изведат от тялото. Също отровните 
вещества в стомашно-чревния тракт 
се свързват още на място от хлоре-
лата и се отстраняват от организма 
с изпражненията. Така не се стига до 
обратна резобция на отровни вещес-
тва, които вече са били отделени от 
черния дроб и жлъчката.
Прием на хлорела
За прочистване от отрови е най-доб-
ре да се приема Chlorella pyrenoidosa 
заедно с много вода по време на хра-

Левурдата извлича отровите 
от съединителната тъкан
Левурдата (Allium ursinum L.), извест-
на още като див чесън, мечи лук или 
див лук, има кръвопречистващо, спаз- 
молитично и намаляващо кръвното 
налягане действие. Нейният лече-
бен ефект се дължи на многоброй-
ните, предимно сероподобни, ете-
рични масла, които оказват пози-
тивно действие на храносмилател-
ната система, дихателните пътища, 
кожата, кръвното налягане, черния 
дроб, жлъчката, червата и стомаха. 
Успоредно с това левурдата регу-
лира обмяната на веществата, дей- 
ства положително на холестероловите 
нива и помага при наличие на глисти.
Серните съединения правят възмож-
но извличането на живака и другите 
вредни вещества от кръвта, така че 
отровите да могат да бъдат отделе-
ни от бъбреците и червата. Тези серни 
групи действат като естествени сред-
ства за свързване на метали. Дивият 
чесън следователно предлага естес-
твена алтернатива на химическото 
прочистване на организма от отрови. 
Така възникват стабилни комплекси, 
които предотвратяват по-нататъшното 
усвояване на тежки метали от тялото и 
задълбочаването на вредите, които те 
нанасят на организма.
Прием на левурда
Дивият чесън може да бъде открит на 
пазара под формата на прах или пре-
совани таблети, като тинктура (алко-
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холен извлек от билката) или като 
песто (нарязан на ситно и смесен 
със зехтин). Три пъти на ден може 
да се приемат между 5 и 10-15 капки 
от тинктурата преди или по време на 
хранене.

тени от вредни отрови. За да бъде 
избегнато вторично отравяне, е необхо-
дима свързващата функция на хлоре-
лата и левурдата. След като бъде изве-
ден живакът от организма, с помощ- 
та на кориандъра могат да бъдат моби-
лизирани и останалите тежки метали в 
тялото, които преди е било невъзможно 
да бъдат отстранени.
Прием на кориандър
Първият контакт с кориандровата тинк-
тура често провокира кашлица. Така 
както приемът на тежки метали става 
предимно през белия дроб, мобилизи-
рането и отстраняването им също се 
проявява през белия дроб. Най-добре 
е човек да тества с 1 до 3 капки от тинк- 
турата върху езика, дали ще последва 
кашлица като реакция. Ако това не се 
случи, дозата трябва внимателно да 
се повиши до 3-5 капки, приети едно-
кратно преди или по време на хране-
не. Постепенно количеството на кап-
ките може да се увеличи до 15 капки 
три пъти дневно. Витамин С и предпо-
лагаемо другите подобни силни анти-
оксиданти ограничават действието на 
кориандровата тинктура и следва да 
не се приемат успоредно.
Внимание: При хлорелата и левур-
дата не са налага да се прави пауза 
в приема и могат да се използват без 
прекъсване. С приема на кориандър 
обаче човек трябва да е по-внимате-
лен. В началната фаза на прочиства-
не на организма от отрови се препо-
ръчва да се взема кориандър 1 сед-
мица и 2 до 3 седмици да се почива. 
След това следва повторен прием, 
при който също трябва да се започва 
внимателно с дозирането.

Изброените натурални лечебни сред-
ства и методи за прочистване на тяло-
то правят възможно основното санира-
не на организма и лекуване на често 
забравяната същинска причина за 
редица оплаквания и заболявания  – 
задръстването на съединителна тъкан 
с отрови. Когато човек отстрани от орга-
низма си натрупваните с десетилетия 
вредни субстанции и позволи на обмя-
ната на веществата да започне отново 
да протича свободно, ще се почувства 
не само по-здрав, но също по-жизнен, 
по-лек и с по-добро настроение. n

Кориандърът прочиства 
отровите от мозъка
Внимание: Едва когато съединител-
ната тъкан е прочистена от тежки 
метали, може да се започне с моби-
лизиране на нервните клетки! Това 
означава, че едва няколко седмици 
(или месеци) след приема на левур-
да или хлорела, може да се пристъпи 
към прием на кориандър.
Кориандърът (Coriandrum sativum), 
наричан също китайски магданоз, 
принадлежи към семейство сеннико-
цветни подобно на магданоза, копъ-
ра, моркова, целината или кимиона. 
Използваният за лечебни цели кори-
андър притежава изключителното 
свойство да мобилизира живака, оло-
вото или кадмия в мозъка, нерви-
те и костите. Съдържащите се в него 
ароматни съставки (етерични масла) 
често пъти са в състояние да извле-
кат живака от йонните каналчета 
на клетките. Според д-р Клингхардт 
кориандърът е единственият познат 
метод живакът от интрацелуларните 
през „фишингеровите“ пространства 
да бъде включен в кръвообращени-
ето. Всички други средства, които се 
използват за мобилизиране на жива-
ка, също и предписваните по рецеп-
та медикаменти (DMPS и DMSA) не 
са в състояние да преодолеят барие-
рата кръв-мозък, докато кориандърът 
може доказуемо да направи това.
Учението на австрийския лекар, д-р 
Алфред Фишингер, почива на принци-
па, че основната регулация на тяло-
то се осъществява през съединител-
ната тъкан.
Важно: Тинктурата от кориандър тряб-
ва да се използва единствено в комби-
нация с хлорела и левурда, тъй като 
кориандърът мобилизира повече токси-
ни, отколкото е в състояние да изведе от 
тялото. Когато се приема само кориан-
дър, съществува опасност съединител-
ната тъкан и нервите да бъдат задръс-
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Поради високото участие на минерали 
и микроелементи в състава им някои 
билки и подправки са „солени“ сами 
по себе си, което автоматично реду-
цира съдържанието на сол в ястието. 
Много важно при това е кой вид сол 
да се използва за различните билко-
ви миксове.

Значение на солта  
за човешкия организъм
Солта е жизненоважен и лечебен мине-
рален микс за човешкото тяло. Тя се 
грижи за изграждането и функционира-
нето на организма, за проводимостта 
на нервите, за мускулната дейност, като 
успоредно с това регулира баланса на 
водните и хормонални нива в тялото.

СОЛ С ПОДПРАВКИ  
ЗА ПО-БЕЗСОЛНА КУХНЯ
В комбинация със солта билките и подправките са основните градивни елемен-
ти на бързата и здравословна кухня. Ако „скъпоценните камъни сред растени-
ята“ (билките) се обединят с „бялото злато“ (солта) се получава натурална под-
правка, която прави излишно използването на фабричните вкусови подобрите-
ли, пълни с глутамати и консерванти. По-малко известни са т.нар. червени, зеле-
ни, жълти и сини соли с подправки, които радват както езика, така и окото.

здравето. Високата консумация на сол 
повишава, както е известно, кръвното 
налягане, води до нарушения на бъбреч-
ната функция и може да стимулира обра-
зуването на отоци (едеми).
Приета вътрешно или използвана външ-
но, солта може да има също лечебно 
действие. Много успешно се прилага 
лечение със сол при кожни дразнения 
или невродермит. Глауберова сол или 
сол от Мъртво море се прилага за про-
чистване на червата, препоръчва се също 
за изчистване на организма от шлака и 
отрови. Инхалациите със сол помагат при 
заболявания на дихателните пътища, тъй 
като тя притежава противовъзпалително 
и антибактериално действие. Промивките 
на устата стимулират дезинфекцията и 

прочистването от отрови не само на уст-
ната кухина. Промивките на носната кухи-
на отпушват запушения нос и подпомагат 
функцията на дихателните органи. Баня 
на стъпалата със солена вода пък помага 
срещу уморени крака.

Тънките разлики  
между видовете сол
Солните находища в Европа са се обра-
зували преди милиони години – приро-
ден процес, който продължава до наши 
дни. Солта се извлича от морета, соле-
ни езера или от мини като каменна сол. 
Едва 3% от добиваната сол попада в 
кухнята или се употребява за произ-
водството на храни, останалата част се 
използва за индустриални цели.

Всеки човек се нуждае от 3 до 6 грама 
сол на ден за попълване на необходими-
те количества, тъй като солта се отделя 
чрез урината, потта и слъзната течност. В 
по-голямата си част тези загуби се наба-
вят чрез храната. Както приемането на 
твърде малко, така и поемането на твър-
де много сол се отразява негативно на 
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Морската, каменната, хималайска-
та, „фльор де сел“ - соли с различна 
структура и форма – могат да бъдат 
открити на пазара като едри, фини, на 
люспи или като цели солни кристали. 
Описаните по-долу видове с изключе-
ние на готварската сол не се обработ-
ват индустриално и затова са особено 
подходящи за смесване с подправки. 
Те представляват натурален, непрера-
ботен продукт, без допълнително йоди-
ране, обогатяване или други добавки. 
Ето защо в комбинация с билки и под-
правки те повишават вкусовите качес-
тва на ястията. Всички соли се състо-

ят до три четвърти от натриев хлорид и 
могат да имат различен вкус в зависи-
мост от натуралния си състав, но също 
и вследствие на различната си тексту-
ра (кристална структура). На кристална-
та форма се дължат не само разликите 
във вкуса, но и спецификата на разтва-
рянето им върху езика.
l Естествена морска сол
Морската сол се добива чрез изпаря-
ване на морска вода. Към нея принад-
лежат също видовете „фльор де сел“ 
(цветята на солта) или „сел грис“ (сива 
сол). Морската сол покрива около 30% 
от световното производство на сол. Тя е 
със слабо сивкав цвят и съдържа оста-
тъчна влага от 5 до 8%, поради което 
кристалите й могат да се слепват. В 
състава й могат да бъдат открити над 
80 минерални вещества и микроеле-
менти, включително повишено съдър-
жание на йод, което я прави особе-
но подходяща за бедни на йод регио-
ни. Успоредно с минералите може да 
съдържа също глина, пепел и водорас-
ли. Поради строгите законови разпоред-
би е чиста от производствено замърся-
ване и свободна от опасни за здравето 
микроорганизми.

l Каменна сол
Каменната сол възниква на места с пре-
съхнали морета и най-често се намира 
дълбоко в земните недра, като се доби-
ва от специално разработени за целта 
солни мини. По произход следовател-
но каменната сол е също морска. В тази 
категория влизат и представяните като 
кристална сол продукти. Каменната сол 
съставя около 70% от световното произ-
водство. Тъй като се извлича директно от 
мините, тя не е натоварена с консерви-
ращи, избелващи вещества или противо-
слепващи субстанции и отрови от окол-
ната среда.

- кардамон: сладникаво-свеж вкус;
- ленено семе: с вкус на ядки;
-  джинджифилов корен: освежаващо 

лимонен, лют;
- кимион: парещо горчив;
-  куркума: топло ароматен, леко горчив 

вкус, подобен на джинджифила;
-  морски водорасли: леко пикантни, с 

вкус на море;
-  маково семе: с вкус на ядки, по-бли-

зък до бадемовия;
-  индийско орехче: топло ароматен, 

леко лютив, смолист вкус;
-  чушка / червен пипер: сладникав или 

лют, леко опушен вкус;
- зърна черен пипер: силно лют;
-  зърна червен пипер: лютив вкус,  

с леко смолист нюанс;
-  зърна бял пипер: лютив вкус с топъл 

аромат;
-  анасонова звезда: сладникаво аро-

матен;
-  пръчици ванилия: сладникав, силно 

топъл аромат;
-  канелени пръчици: сладникав, топъл 

аромат;
-  лимон: кисел, плодово свеж аромат.
За да си направи сол с подправки, човек 
се нуждае от мелничка за подправки, а 
за по-големи количества от домакин-
ски комбайн или миксер. За по-малки 
количества е най-удобно да се използ-
ва блендер.

Миксове от билки  
и подправки
Като сол с подправки се определя солени-
ят микс със съдържание на минимум 15% 
подправки и / или билки и поне 40% сол. 
Препоръчителни са комбинациите с една 
част сол и три части изсушени подправки. 
Ако искате да намалите солта в хранене-
то си, могат да бъдат достатъчни и само 
25% сол. Да се направи сол с подправ-
ки, която се състои от 100% подправки, 
също е възможно. Тя се състои от различ-
ни изсушени подправки със „солен“ вкус 
като розмарин, мащерка, майоран, риган, 
девесил, магданоз, целина, исоп, копър, 
чубрица, босилек. Тази чисто билкова 
„сол“ е особено подходяща за ястия, към 
които вече е добавена сол, но липсва дос-
татъчно вкус. И накрая към миксовете от 
подправки винаги може да бъде добавена 
сол според вкуса и предпочитанието.
Колкото повече подправки се изпол- 
зват в билковата смес, толкова по-малко 
сол е необходима. Целината, магдано-
зът, чубрицата и девесилът, или типич-
ните подправки за супа, са „солени“ по 
природа. Също печеният сусам и ядките 
принадлежат към тази категория. Чисто 
билковата „сол“ може да бъде обога-
тена и с по-екзотични подправки като 
пипер, червен пипер, чили, кимион, кур-

l Хималайската кристална сол
е също каменна сол и притежава харак-
терните й свойства. В по-голямата си 
част тя произхожда от Пакистан. Богати 
находища от нея има също в Полша. 
Своя специфичен червеникав цвят, 
който придава и ексклузивния й харак-
тер, дължи на съдържащите се в нея 
железно-оксидни съединения.
l Бялата рафинирана готварска сол
може да бъде морска или каменна, 
която е деминерализирана и поради 
това по-малко стойностна. Въртящата 
се в продажба готварска сол се доби-
ва от морска вода в индустриални зони, 
като се изпарява, изсушава, пречиства, 
рафинира и избелва. Накрая изкустве-
но се обогатява с полезни добавки като 
йод, фолиева киселина, флуорид и др.

Вкусови композиции  
на солна основа
Природата предлага впечатляващ избор 
от многообразни билки и подправки, 
които можем да използваме според вку-
совите си предпочитания. За експери-
ментирането с тях не са поставени гра-
ници. За подобряване и разнообразява-
не вкусовите качества на ястията като 
подправки могат да се използват също 
билки или части от растения, които не 
се отглеждат в градината. Това могат да 
бъдат цветове, пъпки, кълнове, плодо-
ве, семена, ядки, кори, грудки или коре-
ни, които придават специфични вкусови 
акценти на ястията. Например:
-  семена от анасон: сладки, с вкус на 

лакрица;
-  корен от галангал: сладникав, леко 

канелен вкус;
- карамфил: сладникаво-лютив вкус;
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да се изпарява). Така ароматът и кисе-
лата нотка се отнемат, а алкохолът се 
изпарява. Готовият солен микс е добре 
да се напълни в проветрив съд.
Подходящ за: салати, печени ястия, 
картофени, рибни и месни блюда и като 
атрактивна сол за масата.
l Синя сол
Наситеният син цвят на градинската 
теменуга може да се използва не само 
за украса на ястията, но и за интерес-
но оцветяване на солта с подправки. 
За целта е задължително да се използ-
ва морска сол с остатъчна влага, за да 
могат цветните пигменти да се поемат. 
Теменугата е най-добре да бъде откъс-
ната от гората, полето или градината. 
Предлаганите на пазара цветове най-
често се обработват химически, тъй като 
бързо повяхват. Подходящи натурални 
сини оцветители са също виолетките, 
розмаринът, ружата (слезът) и исопът.
Рецепта за солен микс с градинска 
теменуга:
Съставки: 100 г натурална едра мор-
ска сол; 1 пълна шепа цвят от синя или 
лилава теменуга.
Приготвяне: Цветните листенца на 
теменугата се отскубват и нарязват на 
едро. Солта се добавя внимателно като 
леко се разбърква с шпатула. Сместа 
се оставя за няколко дни в хладилника, 
докато не попие, като регулярно се раз-
търсва (не се бърка!). Едва след втория 
ден започва да се забелязва интензив-
но оцветяване. Накрая солената смес 
се смила, изсушава и отново смила. 
Пълни се в добре затварящи се съдове 
или прозрачни солници и се съхранява 
на студено и тъмно място.

Подходящ за: солено масло, пастети, 
дресинг, сосове, оцветяване на ястия и 
олио за подправяне на салати.
l Оранжева сол
Тъй като естественият цвят на морска-
та сол е сив, тя поема богата гама от 
цветове. Сокът от моркови прясно доба-
вен към билковата сол й придава атрак-
тивен ярко оранжев цвят. Най-добър 
ефект се постига, ако прясно смачкани-
те на пюре моркови се оставят за някол-
ко дни да попият в солта. Настърганата 
на ситно портокалова кора придава на 
солта малко по-слабо изразен оранжев 
цвят, но неповторим аромат.
Рецепта за солен микс с моркови и 
подправки:
Съставки: 50 - 100 г натурална камен-
на сол; 8 моркова; 1 парче джинжифи-
лов корен, 2 скилидки чесън; настър-
гана кора от 1 лимон и 1 портокал; 2 
листа от лимета; по 5 стръкчета розма-
рин и мащерка, по 3 стръкчета чубри-
ца и левурда (див чесън); листа от кори-
андър (по предпочитание); листа от 3 
стръка магданоз и 3 стръка целина, по 
1 с.л. от изсушените листа и цвят на: 
девесил, исоп, невен; според вкуса по 
½ ч.л.: хвойна, черен пипер на зърна, 
кориандър, анасон, куркума, планинска 
маргаритка, галангал, кардамон, чили.
Приготвяне: Подправките и изсуше-
ните билки се смилат с половината 
сол. Джинджифилът, чесънът и прес-
ните подправки се нарязват на едро. 
Кората от лимон и портокал се настърг-
ва (без бялата част). Всичко се смила с 
морковите в блендер до получаването 
на хомогенна паста и се смесва с оста-
налата част от солта. Няколко дни се 

копривата, босилекът, полският хвощ, 
магданозът, кориандърът, белият рав-
нец, дивият кервиз, целината, девеси-
лът (листата), дивият лук (стеблата /
стръковете), авокадото (кората и пло-
довата тъкан).
Рецепта за азиатски зелен микс с 
кориандър:
Съставки: 100 г натурална едра мор-
ска сол; 2 шепи млад пресен кориан-
дър; 2 листа от кафир лайм; 2 стръкче-
та лимонова трева; 1 ч.л. чили (по пред-
почитание); ½ ч.л. ванилия; 3 скилидки 
чесън, 1 глава лук, 1 бр. джинджифилов 
корен; 1 с.л. къри.
Приготвяне: Жилката в средата на лис-
тата от кафир лайм се отстранява и 
после се нарязват на ситно. Лимоновата 
трева, кориандърът, лукът и чесънът се 
нарязват на едро и всичко се смесва с 
морската сол. Миксът се смила за крат-
ко и се оставя за няколко дни в затворен 
буркан в хладилника да попие. След 
това сместа може да се смели отново и 
да се изсуши, но вкусът й тогава няма 
да е толкова интензивен.
Подходящ за: китайска кухня, риба, 
морски дарове, супи, уок-ястия, паста, 
яйца, тофу, суфлета.

кума, дафинови листа, смрика (хвойна), 
бахар, синапено семе, планинска марга-
ритка, галангал, кардамон и др.
Като естествени вкусови подобрители 
се използват също изсушените, начу-
пени или смлени горски гъби и печурки. 
По този начин всяка смес от подправ-
ки притежава собствена вкусова нотка. 
Според предназначението си могат да 
бъдат приготвяни и специални миксо-
ве, подходящи за макаронени изделия, 
картофи или печено месо. Независимо 
дали се състои от 100% билки, или е 
смесена със сол, сместа е добре да се 
съхранява на тъмно и студено място.

Оцветяване  
на солените миксове
Също в областта на чайовете има атрак-
тивни растения, които могат да прида-
дат определен цвят на солта с подправ-
ки. Природата предлага цяла палитра от 
цветове, които правят възможно това да 
стане по естествен път. 
l Жълта сол
Особено подходящи за постигане жълт 
нюанс на соления микс са цветовете 
на жълтата роза, латинката, глухарче-
то (радиката), подбела, ментата, жъл-
тия канатарион, белия равнец, туртата, 
дневната лилия (хемерокалиса), арни-
ката, жълтата ехинацея, невена, игли-
ката, царичето, солидагото, ливадното 
орехче, ванилията и градинската теме-
нуга. Успоредно с цвета подправките 
като шафран и куркума придават и спе-
цифичен вкусов акцент.
Рецепта за жълт солен микс с под-
правки:
Съставки: 50 г първична или каменна 
сол; 1 парче пресен корен от куркума; 
1 ч.л. пипер на зърна; ½ връзка див лук 
(лукова трева); 2 стръкчета магданоз; 2 
стръкчета босилек.
Приготвяне: Подправките се нарязват 
на ситно, куркумата се обелва и настърг-
ва. Всичко се смесва и се оставя за 1 
нощ в добре затворен буркан в хла-
дилника, за да попие. После се разсти-
ла върху хартия за печене и изсуша-
ва във фурната на вентилация при 40 
градуса за 1 нощ. След това сместа се 
смила фино или се пълни в мелничка 
за подправки.  
Подходящ за: предястия, салати, дома-
ти, краставици, картофи, авокадо.
l Зелена сол
Наситен зелен цвят на билковата сол 
придават левурдата (дивият чесън), 

l Червена сол
Червените плодове, зеленчуци и горски 
плодове съдържат пигменти, които ефект-
но оцветяват билковата сол: чили, черве-
ни боровинки, малини, червено цвек-
ло, червен пипер, шипки, чушки и касис. 
Горските плодове имат понякога семки, 
затова трябва да бъдат добре изсушени 
и смлени. Също червеното вино, порт-
вайнът и малиновият балсамов оцет под-
чертават както аромата, така и цвета на 
билковия микс. Зеленчуковите и плодови 
сокове от нар, червено цвекло, червена 
боровинка или арония при всички случаи 
подсилват цветния фон. Течните нату-
рални оцветители трябва задължително 
да се оставят да попият в хладилника, 
като сместа често се разбърква.
Рецепта за солен микс с червено 
вино:
Съставки: 1 кг натурална едра мор-
ска сол; 1/8 л червено вино (например 
мерло или каберне).
Приготвяне: Морската сол се смесва с 
червеното вино. Сместа се разбърква и 
се оставя в добре затворен съд в хла-
дилника да попие. После се разстила 
на тънък слой върху хартия за печене 
и се поставя за през нощта във фурна-
та на вентилация при 40 градуса, за да 
изсъхне (вратата на фурната може да се 
остави притворена, за да може влагата 
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оставя да попие на студено, изсушава 
се и се смила отново.
Подходящ за: супи, салати, пастети, 
паста и азиатска кухня.

Солени миксове  
с кълнове
Свежи и хрупкави, с лютиво билков вкус, 
кълновете са особено подходящи за 
солени миксове със силен вкус и висока 
хранителна стойност. Ето как могат да 
бъдат приготвени: Семената за кълно-
ве се обливат с течаща вода. После се 
накисват и оставят, като два пъти днев-
но (руколата и кресонът само веднъж) 
се изплакват със свежа, не много сту-
дена вода и така, докато покълнат. 
Времето за покълнване на различните 
растения е различно, както и степента 
на овлажняване на семената.
Люцерната, репичките и синапът образу-
ват нежни влакнести корени, които при-
личат на мухъл. Руколата, репичките и 
ряпата веднъж намокрени, не трябва да 
бъдат овлажнявани. Сминдухът, сина-
пените зърна, лещата и папудата пък 
напротив, трябва да бъдат киснати и на-
влажнявани 6 до 8 часа. Водата на дъно-
то на съда трябва редовно да се опрес-
нява. Най-добре е да не се поставят на 
директна слънчева светлина, а да се 
държат на средно топло (около 20 граду-
са) тъмно място. Кълновете съзряват в 
рамките на 3 до 8 дни. Преди използва-
нето им като добавка към ястия и сала-
ти или за направата на солен микс тряб-
ва да бъдат добре изплакнати и обвивки-
те им внимателно почистени.

предпочитанията си. Ето някои от тях:
Рецепта за лимонов солен микс:
Съставки: 2 био-лимона; 100 г натурал-
на едра морска сол.
Приготвяне: Лимоните се измиват добре 
и подсушават. Кората се настъргва на 
ситно (без бялата част). Лимоновият сок 
се изстисква и смесва с морската сол, 
после се смила на едро и се добавят 
лимоновите корички. Пълни се в добре 
затворен съд и се оставя за 2 дена в 
хладилника да попие напълно. След 
това се разстила върху хартия за печене 
на тънък слой и се поставя във фурна-
та на вентилация при максимум 40 гра-
дуса за през нощта да изсъхне. Сместа 
се смила още веднъж и се пълни в сух, 
добре затварящ се съд. Съхранява се на 
тъмно и студено място.
Подходящ за: ястия с риба, морски 
дарове, зеленчуци, пастети, азиатска 
кухня, печени ястия.
Рецепта за солен микс с морски водо-
расли и подправки:
Съставки: 100 г натурална едра мор-
ска сол; 3 с.л. смес от изсушени морски 
водорасли; 1 ч.л. градински копър или 
кориандър; 1 ч.л. синапени зърна; 1 ч.л. 
черен пипер на зърна; 1ч.л. ксилитол; 1 
с.л. портокалови корички (настъргани на 
ситно, без бялата част); ½ ч.л. семена 
от копър; 1 ч.л. ванилия на прах.
Приготвяне: Половината от солта се 
смила с водораслите, а другата поло-
вина с подправките и семената. Двете 
части се обединяват и още веднъж се 
смилат фино заедно. Сместа се пълни 
в добре затварящ се съд и се съхраня-
ва на студено и тъмно място.
Подходящ за: салати, тофу, зеленчуко-
ви ястия, суфлета, риба, морски даро-
ве, омлети.
Рецепта за основен солен микс с 
билки и подправки:
Съставки: 3 части пресни подправ-
ки; 1 част сол. За солената смес могат 
да бъдат използвани градински и диво-
растящи билки и подправки като левур-
да, кресон, целина, девесил, маточина, 
пресен чесън, босилек, зелен магданоз, 
див лук (лукова трева), риган, пресен 
кориандър (малко), мащерка, естрагон, 
див кервиз, листа от червено цвекло 
(малко), листа от морков (малко) и др.
Приготвяне: Подправките трябва да 
бъдат нарязани на ситно. Солта трябва 
да се смеси с билките и подправките и 
да се смели с блендер за кратко. Сместа 
се пълни в добре затворен буркан и се 
оставя да попие в хладилника, като регу-
лярно се разбърква. Билките и подправ-
ките могат предварително да се смелят 
отделно, но при това винаги трябва да се 
включва известно количество сол, за да 
могат етеричните масла и ароматите да 
попият в солта. При желание соленият 
микс може да се изсуши, като се остави 
за 1 нощ във фурната на 40 градуса вен-
тилация, разстлан на тънък слой върху 
хартия за печене.
Подходящ за: салати, супи, сосове - 
една универсална вегета за подправя-
не на месни, зеленчукови и вегетариан-
ски ястия. n

Рецепта за солен микс с кълнове:
Съставки: 100 г микс от кълнове; 400 г 
фина морска сол.
Приготвяне: Кълновете се смачкват и 
смесват със солта. Сместа се пълни в 
добре затварящи се бурканчета и се 
съхранява в хладилник. Соленият микс 
съдържа доста влага, но не е задължи-
телно непременно да се суши, може да 
се съхранява и под формата на паста в 
хладилника.
Подходящ за: супи, салати, прясно при-
готвени пастети.

Някои базисни рецепти
В света на солените миксове с билки и 
подправки можете да развихрите фанта-
зията си и да превърнете приготвянето 
на храна в истинско удоволствие. В нача-
лото е добре да започнете с по-прости 
рецептури, които да се научите посте-
пенно да обогатявате според вкуса и 
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ЕСТЕСТВЕНО  
КРАСИВИ КОЖА И КОСА

Никакви консерванти, индивидуално под-
брани съставки, лъскава коса, мека кожа и 
забавление! Всичко това обещават рецепти-
те за приготвена в домашни условия натурал-
на козметика. При това най-често необходи-
мите за нея продукти могат да бъдат набаве-
ни от хладилника и шкафа с подправки.

метични цели споделя кожният екс-
перт и известен автор на тематич-
ни книги Марли Буш: „Моят соб- 
ствен опит с рецепти от кухнята и 
градината е съвсем предвидим. Аз 
съм с чувствителна кожа, която не е и 
млада при 55-годишната ми възраст. 
Затова се нуждае от много влага и 
грижи, но често реагира със зачервя-
вания и екземи на купените от паза-
ра козметични средства. Нещо, което 
никога не ми се случва с произведе-
ните от мен самата продукти.“
Опасност от алергии обаче съще-
ствува и при приготвената в домаш-
ни условия козметика. Указанието за 
предпазване от алергична реакция 
според специалистката е просто: 
ако обичайно реагирате „вътрешно“ 
с алергия на някой продукт, трябва 
да бъдете много внимателни и при 
външната му употреба. При колеба-
ние винаги можете да си направите 
тест при алерголог.

Красотата идва  
и отвътре
Това, че кожата се влияе от хра-
ната, която поемаме, е отдавна 
известно. Именно комбинацията 
от здравословна храна и подходя-
ща грижа за кожата е най-успеш-
ната рецепта за свеж и здрав вън-
шен вид. Много хранителни про-
дукти са богати на анти-ейджинг 
съставки, витамини, минерали. 
Ябълката например съдържа голе-
ми количества витамин С, вторични 
растителни вещества (полифено-
ли), както и пектин – стимулиращо 
храносмилането баластно вещес-
тво, което може да намали нивото 
на холестерола и да окаже поло-
жително действие при разстрой-
ство. Успоредно с това ябълката 
може да неутрализира киселинно-
то съдържание в организма. Преди 
всичко в кората се съдържат нена-
ситени мастни киселини, магне-

Който иска да бъде красив, тряб-
ва да страда? Откъде накъде! 
Който иска да бъде красив, тряб-
ва да надникне в хладилника, в 
кухненския шкаф или в сандъче-
то с подправки на балкона. Защото 
от съдържащите се там продукти с 
лекота могат да бъдат забъркани 
ефективни еликсири за разхубавя-
ване. Знаехте ли, че доматите пома-
гат срещу мазна кожа? Пробвали 
ли сте вече да чистите зъбите си с 
ягоди? Не? За това не са ви необ-
ходими познания по химия: трябват 
ви само миксер, няколко купи, вни-
мателен поглед в хладилника или 
разходка в градината. Козметика 
с натурални съставки, благотвор-
но действащи маски, пилинги или 
лосиони човек може съвсем еле-
ментарно да приготви и сам.

зий и много калий, който изпълня-
ва важни задачи при обмяната на 
веществата в нервите и мускули-
те. Освен това – калций и желя-
зо. Марли Буш нарича тази чудо-
дейна работилница от природата 
„малка аптека“. Тя подсилва имун-
ната система, съдовете, прочиства 
червата и е чудесно разкрасяващо 
средство, което е добре да се прие-
ма всеки ден. Доматите също тряб-
ва редовно да бъдат включвани в 
хранителния план. Съдържащият 
се в тях ликопен намалява риска 
от сърдечно-съдови заболявания, 
атеросклероза и ракови образува-
ния. Успоредно с това те са отлич-
ни доставчици на витамин С, калий 
и стимулиращите храносмилането 
баластни вещества.

Кайсии срещу бръчки
Кайсиите са истинско анти-ейджинг 
чудо. Това се отнася както за вътреш-
ната, така и за външната им употре-
ба. Те са много богати на бета-ка-
ротин, калий, магнезий, силициева 
киселина, както и на витамини А и 
С. Но съдържат също желязо, мед и 
фолиева киселина, които регулират 
образуването на кръв и растежа на 
клетките. За доброто функционира-
не на нервите се грижи съдържащият 
се в кайсиите ниацин, пантотенова-
та киселина пък помага при разграж-
дане на мазнините. Съдържащите 
се в кайсиите вещества предпаз-
ват клетките от негативното дей- 
ствие на свободните радикали, под-
силват лигавиците и стимулират кле-
тъчното обновяване. Използвани 
външно, противодействат на бръчки-
те. Ето рецепта за бързо приготвяне 
на подхранващ крем за уморена или 
повехнала кожа:
Съставки: 2 много зрели кайсии, 
6 с.л. бадемово масло (сладко), 50 
г ланолин, 10 г мляко на прах, ½ л 
розова вода (от аптеката или щан-
довете за биопродукти).
Кайсиевият крем се препоръч-
ва особено за суха и зряла кожа. 
Той задържа влагата, подхранва 
и опъва кожата, като трайно реду-
цира бръчките. Кремът може да се 
използва също за нощна грижа.
Приготвяне: Бадемовото масло и 
ланолинът трябва да се разтопят 
на водна баня. Млякото на прах се 
разтваря в отделно загрятата розо-
ва вода. Течните съставки внима-
телно се разбъркват до хомогенна 
смес заедно с обезкостените, обе-
лени и смачкани на пюре кайсии.

Парни бани за чиста 
кожа на лицето
Имате ли проблеми с акнето, мазна 
кожа с черни точки, или голе-
ми пори? Опитайте рецептата за 
парна баня на познатия от немска-
та телевизия билков експерт Ева 
Ашенбренер.
Съставки: Салвия (градински чай), 

Мотивите за това също не са за 
подценяване: произведената у 
дома козметика е не само по-евти-
на, тя е по-здравословна, тъй като 
не съдържа оцветители, парфю-
миращи вещества и консерванти. 
Поради тази причина, разбира се, 
срокът й на годност не е дълъг и 
трябва бързо да се употреби. Друго 
нейно предимство е, че човек може 
непрекъснато да експериментира 
кои рецепти са подходящи за кожа-
та му и да ги приспособява към 
индивидуалните си нужди. И не на 
последно място: собственото про-
изводство стимулира креативност-
та и може да бъде забавно!
Как трябва да бъдат обработени 
базисните продукти като мляко, сме-
тана, яйца, мед и подправки за коз-

Най-добре:  
сезонни продукти
Марли Буш е натрупала многогоди-
шен опит в производството на козме-
тика. Проблемите с чувствителната й 
кожа и невинаги положителният опит 
с предлаганата на пазара козмети-
ка са я принудили да търси алтер-
натива сред натуралните продукти, 
особено след издаването на нейна-
та поредица от книги за употребата 
на билките, които започва експери-
ментално да включва в миксове за 
кремове и мазила. “Единственият 
недостатък при собственото произ-
водство на козметика е срокът на 
годност, който винаги е много огра-
ничен. Затова най-често посягам към 
продукти от хладилника или кухнен-
ския шкаф, които могат да бъдат 
бързо преработени и веднага да 
влязат в употреба. Например мляко 
и мед, сметана, яйца, растителни 
масла и плодове. Сезонните продук-
ти като кайсиите използвам само в 
периода на зреенето.“
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бял равнец, жълт кантарион и цвят 
от лайка – билките трябва да са 
изсушени и смесени в равни части. 
Те могат да бъдат събрани и изсу-
шени самостоятелно или купени от 
апетката.
Приготвяне: Една пълна шепа от 
билковата смес се добавя към тен-
джера с вряща вода и се вари 5 
минути. След това водата заед-
но с билките се пресипва в топло-
устойчива купа и се правят инха-
лации под хавлиена кърпа с лице 
над купата. След 10 минути пари-
те трябва да са оказали своето дей-
ствие върху кожата. Накрая с потуп-
ване върху лицето може да бъде 
нанесено масло от жълт кантарион. 
Резултатът е: добре кръвоснабдена, 
кадифено мека, искряща кожа.

Домати и мед срещу 
мазна кожа
Ето и една бърза рецепта от Марли 
Буш срещу мазна кожа:
Съставки: 2 домата, 1 ч.л. мед.
Приготвяне: Доматите се разбиват с 
миксер на пюре и се смесват с меда. 
Така получената паста се нанася 

върху мазните участъци по лицето и 
се оставя да действа около 10 мину-
ти. След изплакването с хладка вода 
се показва чиста и здрава кожа.

Млечен лосион помага 
при загрубяла кожа
Млякото и млечните продукти имат 
разностранно козметично действие. 
С обезмаслено мляко или сметана 
човек може да се освободи от излиш-
ната мазнина по кожата. С пълно-
маслено мляко и сметана пък може 
да успокои сухата кожа и да проти-
водейства на разширените капиляр-
ни съдове. Който през зимата страда 
от изпръхване и лющене на кожата, 
може да се възползва от позитивното 
действие на следния лосион:
Съставки: ¼ чаша мляко, 1 яйчен 
белтък, 1 ч.л. смлени житни кълно-
ве (най-добре био), 1 капка етерич-
но масло от предпочитан вид.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват и разбъркват добре. Така 
полученият лосион може директно 
да се нанесе върху кожата с леки 
масажни движения. Най-добре е да 
се употреби веднага, защото срокът 
му на годност е доста ограничен. Ако 
все пак остане някаква част, може 
да се съхрани в хладилника и да се 
използва в рамките на 24 часа.

Бани като за Клеопатра
Навън е дъжделиво и студено? 
Защо не опитате да се насладите  

СРЕЩУ ПРЕКОМЕРНО ПОТЕНЕ

РОЛ ОН ЗА ПОДМИШНИЦИ

пълна протекция

на ваната като Клеопатра? 
Млечната баня на цялото тяло 
прави кожата мека като кадифе, 
тъй като млечната киселина дей-
ства като щадящ пилинг, а млеч-
ната мазнина допълнително под-
хранва кожата. Спори се за това 
дали Клеопатра се е къпала само 
в магарешко и кобилско мляко, но 
вие спокойно можете да опитате и 
с мляко от хладилника, резултатът 
би трябвало да е същият.
Приготвяне: Просто добавете ½ 
литър пълномаслено прясно мляко 
и една чаша мед към водата във 
вана с температура 36 градуса и 
се насладете на банята 20 минути. 
Особено приятно ще е, ако си подси-
гурите и подходящ музикален фон.

Бани със сметана  
ала Джордж Санд
Еманципираната писателка и люби-
ма на Фредерик Шопен е била 
известна с прекрасната си кожа, 
която дължала на баните със сме-
тана.
Съставки: ¼ литър сметана, 200 г 
морска сол, 1 чаша мед.
Приготвяне: Съставките се доба-
вят към приятно топла вода във 
ваната и след като се разтворят 
добре остава само да се насладите 
на банята за 15 до 20 минути.

Маска с извара и мед 
дарява чиста кожа
Медът също може да бъде използ-
ван за различни козметични цели. 
При нечиста кожа много ефектив-
но е действието на маската за лице 
с извара и мед. Тя може да отпу-
ши порите и да освободи кожата 
от излишната мазнина, успоред-
но с това да достави важни витал-
ни вещества – в такова количество, 
каквото е необходимо за кожата.
Съставки: 2 с.л. извара, 2 с.л. мед, 
1 с.л. прясно изцеден лимонов сок.
Приготвяне: 2 с.л. сметана се смес-
ват с 2 с.л. мед и 1 с.л. лимонов сок 
(или сметана при суха кожа). При 
смесена кожа могат да бъдат при-
готвени 2 маски: за сухите части 
със сметана, а за мазните с лимо-
нов сок. Нанесете на лицето и се 
отпуснете на дивана поне за поло-
вин час! След това измийте с хлад-
ка вода и нанесете обичайния крем. 

Млечните продукти се поемат от 
кожата особено лесно, тя става 
мека и свежа. Мазната кожа може 
ефективно да бъде почистена и със 
заквасена сметана.

Глезене на кожата 
с розови листенца
Известната билкарка и природоле-
чителка от Алгой Аделаид Линг има 
богат опит в използването да дъха-
вите листенца. Нейният съвет е 1 
пълна шепа от прясно откъснатите 
цветни листенца да се затоплят в 1 
до 2 л прясно мляко и да се разбър-
кат с 1 ч.л. мед, после да се доба-
вят към водата във ваната и кожа-
та да се остави на благотворното им 
действие.

Парички при възпаления
При кожни възпаления, малки рани 
или навяхвания експертът по бил-
ките Ева Ашенбренер съветва да 
се използва компрес с парички или 
лайка.
Приготвяне: Една пълна шепа 
лично събрани парички – Bellis 
perennis L. (при събирането тряб-
ва да се внимава да са от място 
с минимално замърсяване) се 
поставя в стара кухненска кърпа 
от естествена материя (памук или 
лен). С точилка или бутилка цвето-
вете и листата се намачкват добре. 
После смляната растителна маса 
се разполага върху чиста кърпа и се 
поставя върху проблемното място, 
докато не започне да изсъхва.

Мед за укрепване  
и стилизиране на косата
Медът е подходящ не само за маски 
и бани, той може да се използва 
също за грижа, предпазване и  сти-
лизиране на косата.
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Съставки: ¼ л вода, 1 ч.л. мед и 
малко ябълков оцет.
Приготвяне: Водата се загрява за 
кратко с меда и късо пръсване 
ябълков оцет. Сместа непрекъсна-
то се бърка до разтваряне на меда, 
после се охлажда и пълни в чиста 
бутилка с пулверизатор. След изми-
ване и изсушаване с кърпа се пръс-
ка върху косата, която (без повтор-
но измиване) се изсушава по оби-
чайния начин. Спреят за коса с мед 
е особено подходящ за студените 
месеци на годината, тъй като добре 
предпазва косата от изсушаване в 
затоплените помещения.

Доматен сок срещу 
омазняване на косата
При мазна коса помага третирането 
й с доматен сок. Той регулира рН-ба-
ланса и придава на косата отличен 
блясък. Това помага също при раз-
ресване и стилизиране на косата.
Съставки: 1 чаша доматен сок, 1 
с.л. царевично брашно.
Приготвяне: Съставките внимател-
но се смесват. Царевичното браш-
но се оставя добре да набъбне. 
След това сместа се разпределя 
върху косата и оставя да действа 
няколко минути. Накрая се изплак-
ва обилно с чиста вода.

Лавандулов дезодорант 
за лятна свежест
Можете да се почувствате тони-
зирани и освежени и с бързо при-
готвен в домашни условия дезо-
дорант.
Съставки: 1 пълна шепа цвят от 
лавандула, ½ л плодов оцет.
Приготвяне: Лавандуловият 
цвят се кипва и за кратко сваря-
ва в оцета. След това течността се 
охлажда и пълни в чиста бутилка с 
пулверизатор. Получава се особено 
мек хипоалергенен домашен дезо-
дорант в стил Прованс.

Ябълки и лимони срещу 
старчески петна
Тази „тайна рецепта“ се предава от 
кухнята на баба от поколения.
Съставки: 1 кисела ябълка, 3 с.л. 
лимонов сок, 6 с.л. вода от портока-
лов цвят (или розова вода).
Приготвяне: Ябълката се настърг-
ва заедно с кората и сокът се пре-
цежда през ленена кърпа. После се 
смесва с лимоновия сок и цветната 
вода и се пълни в добре затваряща 
се тъмна бутилка. Съхранен по този 
начин на студено място, лосион-
ът може да издържи до 1 седмица. 
Той трябва да се нанася регулярно 
върху проблемните зони по кожата 
в продължение на няколко седмици 
и след това добре да се изплаква. 
Действието му е много ефективно 
– при редовна употреба старчески-
те петна избледняват или напълно 
изчезват. Добре е след процедурите 
кожата да се маже с крем.
Отвара от ябълкови обелки пък, 
поставена като компрес върху чело-
то, помага срещу предизвиканите 
от напрежение или стрес бръчки. 
Рецептата е елементарна: памучна 
кърпа се потапя в охладената отва-
ра и се поставя върху челото. n

Ягодова паста  
за блестящи зъби
В ягодите се съдържа салицилова 
киселина, която ефективно отстра-
нява твърдата плака, почиства и 
гладко полира зъбите.
Съставки: 3 зрели ягоди (средна 
големина), 2 ч.л. натриев карбонат 
(сода за хляб), 1 с.л. тригия (винен 
камък), вода.
Приготвяне: Ягодите се смачкват 
на пюре. Така полученият мус се 
разпределя върху зъбите и оставя 
да действа няколко минути. В чаша 
вода се разтварят 1 с.л. сода и три-
гията и зъбите се изплакват добре 
с нея. После могат да се изплакнат 
още веднъж с втората лъжица сода 
за хляб за допълнителен блясък. 
След процедурата зъбите изглеж-
дат искрящо чисти и гладки.




