
Нова надежда за хронично болните
Лечение с вендузи  
– как действа и на кого помага
10 съвети за добро зрение и здрави очи
Студ срещу излишни килограми

Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

януари, февруари ‘2016  брой 95СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА
тираж 60 000 екз.

безплатен 

екземпляр



2

НОВА НАДЕЖДА  
ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ
Дали астма, или болки в гърба, мигрена или алергии, сърдечни проблеми или ревмати-
зъм – за много оплаквания университетската медицина не може да предложи решение. 
Перспективи за трайно подобрение за сметка на това показва интегративната медицина 
– концепция, насочена към мобилизиране на самолечебните сили на организма.

Проф. Густав Добос, експерт по 
натурално лечение в универси-
тета Дуйсбург в Есен, коменти-
ра по следния начин проблема с 
нарастващия брой на хронично 
болните: „Тези пациенти поглъ-
щат понякога по 15 медикамен-
ти на ден – това претоварва орга-
низма със странични и кръсто-
сани действия и бързо увелича-
ва симптомите на самото забо-
ляване.” Специалистът завежда 
първата в Германия клиника за 
интегративна медицина в Есен, 
която приема предимно хронич-
но болни пациенти, които имат 
зад гърба си дълга одисея, свър-
зана с безуспешно изпробване на 

различни начини на традиционно  
лечение.
Опиращите се предимно на меди-
каментозна терапия методи на 
университетската медицина са 
успешно заменени с алтернатив-
ни принципи от интегративната 
медицина като водни процеду-
ри на Кнайп, здравословно хра-
нене и лечебно гладуване, раз-
лични форми на натурално лече-
ние и елементи от традиционна-
та китайска медицина (ТКМ). Но 
също релаксиращи упражнения, 
йога, куи гонг и медитация вли-
зат в лечебния план. А с помощта 
на специална „терапия на реда” 
пациентите се научават как да 
променят стила на живот и пси-
хическата си настройка така, че 
да тръгнат в стимулираща здра-
вето посока.

менната медицина. За разлика 
от антропософската медицина, тя 
не цели заместването на научна-
та дисциплина, а допълването и 
разширяването на съвременните 
методи за лечение.
„Интегративната медицина не е 
насочена само към отделни орга-
ни”, - обяснява специалистът, - „а 
към индивидуалната цялост на 
пациента и поради тази причина 
може да предложи персонализи-
рани терапевтични съвети. Тя не 
се фокусира върху довелите до 
болестното състояние процеси, а 
търси слабите места в ресурсите 
за самолечение.” И именно тук, 
при подсилване самолечебните 
сили на организма, натуралното 
лечение предлага особено ефек-
тивни методи. 

Върхове и спадове  
на натуралното лечение
До към средата на 19 век нату-
ралната медицина се е иденти-
фицирала с университетската, 
тъй като именно нейните мето-
ди се изучавали в медицински-
те училища. Едва когато науч-
ната медицина се развива пове-
че в материалистично-механич-
на посока, вниманието се насоч-

Как може всеки  
да си помогне сам
Основната цел на всяко лечение 
според проф. Добос би следвало 
да е „активиране силите на само-
лечение в организма.”
Концепцията за интергративна 
медицина възниква в средата на 
90-те години на миналия век в 
САЩ. Тя цели основно проучване 
действието на натуралните мето-
ди за лечение и комбинирането 
им с инструментариума на съвре-
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

на гледна точка, се приписват на 
самовнушение или се отхвърлят 
като действия от „случаен харак-
тер”. Това, че натуралната меди-
цина е лекувала хора в продъл-
жение на хиляди години бива пре-
небрегнато пред бума на химич-
ните медикаменти. Но времена-
та се променят. Антибиотиците и 
синтетичните лечебни средства 
разкриха също своите негатив-
ни страни. Слабостите на уни-
верситетската медицина, особено 
при хронични заболявания, ста-
ват все по-осезаеми, а научни-
те изследвания предоставят все 
повече обяснения и доказател-
ства за действието на натурал-
ните методи на лечение. И то 
при положение, че те често пъти 
се провеждат непоследователно 
или успоредно с други терапев-
тични форми.

ва към отделните органи, болес-
тотворните причинители, химичес-
ките процеси и новите синтетич-
ни препарати. Така постепенно 
човекът се изгубва като цялост и 
бива разчленен на отделни орга-
ни, системи и процеси.
В края на 19-ти и началото на 
20-ти век възниква реформатор-
ско движение, насочено срещу 
нарастващото технизиране на 
живота и медицината: с поставя-
не акцент върху здравето, създа-
ване на групи за гимнастика, раз-
витие на културата за свободното 
тяло и с поглед насочен към нату-
ралната медицина. Ситуация, 
много подобна на днешната – 
недоверието към университетска-
та медицина расте, а алтерна-
тивните методи на лечение са 
все по-предпочитани. Към края на 
20-те години на 20 век например 
повече от половината германци 
предпочитат да се лекуват без 
участието на доктор и здравната 
политика на националсоциалис- 
тите е да провъзгласи в крайна 
сметка натуралното лечение като 
„народна медицина”, а лекарите 
- като „здравни фюрери на нем-
ския народ”. За съжаление, „нова-
та германска медицина” завива 
впоследствие към расовата хиги-
ена и наследствените биологич-
ни представи, като се изражда 
в терор и масови убийства на 
„недостойни за живот” хора.
След залеза на нацистката 
„народна” медицина, естество-
лечението минава в забвение и 
бива повсеместно дискредитира-
но. Така за дълги години престава 
да се „пречка” на химичната меди-
цина – настава ерата на антибио-
тичните средства, химичните пре-
парати и синтетичните хранител-
ни добавки. Позитивните ефек-
ти, които не са обясними от науч-

В Кохрейн студиите например 
(независима институция за про-
верка на научните основания за 
медицинските методи) се твър-
ди, че едва 23% от популярни-
те „базирани на доказателства” 
терапии на университетската 
медицина са действително науч-
но доказани. Липсата на „науч-
ност”, която продължава да се 
приписва на естестволечение-
то, следователно е валидна и за 
голяма част от терапевтичните 
методи на съвременната медици-
на. При това е добре да се знае, 
че се популяризира една съвсем 
незначителна част от направени-
те научни изследвания за нату-
ралните методи на лечение, тъй 
като естестволечението на прак-
тика не съществува като пълно-
ценна научна дисциплина, която 
да систематизира натрупаното 
познание.

В Германия например има само 
два центъра за обучение по 
интегративна медицина – този 
на проф. Добос в Есен, същес- 
твуващ от 2004 година, и откри-
тия през 2009 година в институ-
та Шарите в Берлин под ръко-
водството на проф. Андреас 
Михалсен. „По принцип във всеки 
голям университет трябва да 
съществува такава научна дисци-
плина, не само, за да се задово-
ли нарасналото търсене от спе-
циалисти по интегративна меди-
цина, но и за да се създаде здра-
вословно равновесие”, - е на мне-
ние проф. Добос.

„Пускането на кръв” 
– изненадващи нови  
разкрития 
Проф. Андреас Михалсен също 
се е ангажирал с изследовател-
ска дейност. Той между другото 
се занимава интензивно с тера-
пията, известна в миналото като 
„пускане на кръв”, и в много сту-
дии успява да докаже научно ней-
ния позитивен ефект.

Макар съвременната медицина 
все още да се присмива на тази 
терапевтична форма, тя със сигур-
ност принадлежи към най-стари-
те методи на натурално лечение, 
познати на човека. Известният 
в индийската митология бог на 

медицината Дханвантари и леген-
дарен основател на аюрведичес- 
ката медицина, за когото се пред-
полага, че бил реална историчес- 
ка личност и служел като лекар в 
двора на великия хиндуистки вла-
детел Викрамадития, бил изобра-
зяван в стари времена с пиявица 
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ца на ръката. От над 400 паци-
енти, чиито колена били нала-
гани с пиявици, 80% изпитали 
трайно подобрение и успокоява-
не на болките. „Действието им е 
забележително”, - обяснява спе-
циалистът. „Дори след еднократ-
но налагане с пиявица, болките 
изчезват и ефектът се задържа 
около 3 месеца!”

Така действат компресите, 
водата и другите  
спа-процедури
Също други натурални методи 
на лечение, които са по-малко 
екзотични, но не по-малко пре-
небрегвани, като компреси-
те и водните процедури стават  
обект на изследване и механиз- 
мът им на действие може да  
бъде по-добре разбран в наше 
време. Наличието на здраво-
словно подобрение личи напри-
мер от огромния успех, спохо-
дил основателя на хидротерапи-
ята – австрийския „воден доктор” 
Винсент Приснитц, който оставил 
след смъртта си наследство от 
100 милиона гулдена! Лечебният 
успех на Себастиян Кнайп може 
и да не се измерва с подобно 
богатство, но пък му донася све-
товна известност и много после-
дователи.
Водата и другите спа-процеду-
ри действат на температурните 
рецептори на кожата. Чрез нерви 
и хормони те изпращат тран-
смитери в мозъка и кръвоносни-
те съдове. Вследствие на това 
се наблюдава повишено кръво-
снабдяване, по-голяма обменна 
активност и подсилване на имун-
ната система.

в една от четирите си ръце. Във 
втори век от новата ера люби-
мият лекар на императора Марк 
Аврелий - Клавдий Гален, чието 
влияние в европейската медици-
на се простира до наши дни, про-
пагандира пиявичната терапия в 
Рим. През Средните векове лека-
рите били известни преди всич-
ко с пускането на кръв, затова и 
били наричани „leecher”, което е 
английската дума за пиявица.

„Натуралните методи за лече-
ние са всъщност ориентира-
ни към тялото рефлексни тера-
пии”, - обяснява проф. Добос. 
„Компресът няма само локал-
но действие. Чрез стимулиране 
на нервната система той дости-
га дълбоко в тялото, дори до 
мозъка.” И там се активират при-
същи на организма медиатори, 
които спират възпаленията, успо-
кояват болките и задвижват имун-
ната система. Така алармират 
„вътрешния доктор” и активират 
„вътрешната ни аптека”. В своята 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Медицинската пиявица (Hirudo 
medicinalis) се използва в меди-
цината от векове. В началото на 
19 век кръвопускащата терапия 
била толкова популярна, че дове-
ла до почти пълното изчезване 
на повсеместно разпространени-
те преди това прешленести чер-
веи. Прекомерното и безразбор-
но прилагане на лечебния метод 
(често пъти пациентът бил нала-
ган с над 100 пиявици) довело 
до намаляване на стимулиращия 
здравето ефект, докато „кръвопус-
кането” не се превърнало в сино-
ним на средновековна диващина. 
Едва наскоро малките кръвопий-
ци били реабилитирани и науката 
дала обяснение защо ухапването 
им е толкова лечебно.
Със своята слюнка дребните 
кръвосмучещи внасят различ-
ни вещества в кръвта на своя-
та „жертва”, които имат намаля-
ващи съсирването, разширяващо 
съдовете и успокояващо болките 
действие. Известни от тях в наше 
време са еглинът, калинът и хиру-
динът, но според учените има и 
много други, предполагаемо до 
40 различни съставки. Ето защо 
възниква нуждата от още науч-
ни изследвания, за да се разбе-
ре дали полезното действие се 
дължи на отделни вещества, или 
на общия микс от съставки.
За самото действие обаче спор 
няма – то е доказано от проф. 
Михалсен в множество студии, 
например при възпаление на 
коляното или артрит на пале-
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като обогатяват познанието и раз-
ширяват клиничния опит.
Първоначално хората свързва-
ли външния вид на растението с 
неговото действие. Жълтият кан-
тарион например се възприемал 
като символ на слънцето, тъй 
като цветовете му са златисто 
жълти и цъфтят в средата на 
лятото. Така се ражда предста-
вата, че с това цвете човек може 
да донесе „светлина в тъмнина-
та”. В днешно време се знае, че 
жълтият кантарион не само пови-
шава чувствителността на кожа-
та към UV-лъчите, но и притежа-
ва меко подобряващо настроени-
ето действие при леки до средни 
депресии. За да се постигне този 
ефект обаче, билката трябва да 
се приема продължителен пери-
од от време – принцип, валиден 
за повечето лечебни растения: 
мекото им действие изисква както 
от пациента, така и от терапевта 
повече търпение от „по-бързите” 
синтетични медикаменти.

книга „Присъщи на тялото лекар-
ства” известният лекар и психо-
терапевт, д-р Йозеф Цеентбауер, 
пише: „Всички важни медикамен-
ти, които се използват с терапев-
тична цел от медицината, се про-
извеждат в подобна (естествено 
по-добре поносима) форма и от 
човешкото тяло.”

Тайната на лечебните  
растения
Лечебни растения са били използ-
вани и в най-старите култури. 
Дори в гробовете на неандер-
талците са открити предвидени 
за задгробния живот на погре-
бания растения, които до днес 
се използват като лечебни сред-
ства. Древноегипетският свеще-
ник Имхотеп, признат като пър-
вия в света посочен архитект, но и 
като лекар, мъдрец, поет и астро-
лог, също ги използвал, подобно 
на Хипократ и Диоскурид – най-
прочутия фармаколог на древ-
ността, който в 1 век сл. н.е. под-
робно описва действието на над 
600 лечебни растения в своята 
„Материя медика”.
Растенията били широко застъ-
пени в лечебните практики на 
Клавдий Гален, чиито възгледи 
били възприети по-късно от сред-
новековната манастирската меди-
цина, на прочутата лечителка 
Хилдегард фон Бинген, извест-
на като „Prophetissa Teutonica”, 
и швейцарския лекар Парацелз, 
който смятал, че: „всички лива-
ди и планински поляни, всички 
планини и хълмове са аптеки.” С 
билки лекувал и Кристоф Вилхелм 
Хуфеланд, личeн лекар на Гьоте, 
Шилер, Хердер, кайзерското 
семейство на Фридрих Вилхелм 
III и първи ректор на медицинския 
университет Шарите в Берлин.
В началото на 20-ти век френски-
ят лекар Анри Леклерк въвежда 
понятието „фитотерапия” в меди-
цинската литература. И билколе-
чители като Мария Требен, д-р 
Петер Тайс или Алфред Фогел – 
„билковият лекар” от Швейцария 
- постепенно започват да връщат 
доверието в старите традиции, 

ва, каквото е: като цялостен нату-
рален продукт с пълната палитра 
от отделни съставки, съставена 
както от активни, така и от по-ма-
ловажни вещества, които обаче 
при всички случаи допринасят за 
общия лечебен ефект.”
Също при използваните за храна 
растения през последните годи-
ни се откриват все повече дока-
зателства за това, че т.нар. вто-
рични растителни вещества имат  
стимулиращо здравето дей- 
ствие. Такива са например каро-
тиноидите, фитостерините, поли-
фенолите, сапонините, флаво-
ноидите, глюкозинолатите, чието 
лечебно действие върху организ- 
ма е отдавна доказано. Те нама-
ляват кръвното налягане, предот- 
вратяват образуването на тумо-
ри, стимулират храносмилане-
то, регулират нивата на кръвната  
захар, подсилват имунната систе-
ма и притежават антибактериал-
но действие.

Здравословното хранене 
е в основата на здравето
Неслучайно пионерите на нату-
ралното лечение като Хуфеланд, 
Прайсниц, Кнайп или Бирхер-
Бенер единодушно изтъкват 
важността на правилния начин 
на хранене. Успоредно с всич-
ки останали методи на лечение 
всеки един от тях развива също 
хранително предписание. Проф. 
Добос, който по време на 2-го-

Междувременно научно доказа-
но е лечебното действие на вале-
риана при нарушения на съня, на 
глога при сърдечна слабост, на 
палмата сереное репенс при про-
блеми с простатата, на овчарка-
та (лопуша) за предотвратяване 
на мигрена, на червената боро-
винка при инфекции на пикочните 
пътища, на жиловлека при каш-
лица и на гингко билобата при 
деменция.
За гингкото английската неврохи-
мичка д-р Илейн Пери пише след-
ното: „Листата на второто най-
старо растение в света спират 
дегенеративните мозъчни проце-
си като минимум толкова ефек-
тивно, колкото и модерните меди-
каменти, но с много по-малко 
странични действия.”
По-мекото действие на лечебни-
те растения и по-рядката проява 
на странични ефекти предпола-
гаемо се дължи на факта, че те 
не съдържат само едно активно 
вещество, а много, които взаим-
но се допълват. Известният фар-
маколог проф. д-р Рудолф Фриц  
Вайс пише: „Човек трябва най-пос- 
ле да се освободи от търсене-
то и постоянното изолиране на  
чисти субстанции. Той трябва да 
приема лечебното растение тако-

дишния си престой в Китай се е 
запознал в дълбочина с дието-
логичните принципи на традици-
онната китайска медицина (ТКМ), 
също не прави изключение от 
правилото. Пациентите в негова-
та клиника в Есен получават пъл-
ноценна храна от средиземно-
морската кухня, която се опира на 
принципите на д-р Калат и проф. 
Лайтцман (вж. Аптека 94/2015). В 
нея се използват предимно рас-
тителни, свежи и регионални био-
продукти, много малко месо, 1 
път на седмица риба, а някои 
пациенти са изцяло на вегетари-
анска диета.

„За страдащите от ревматизъм, 
разбира се, е най-добре да при-
емат вегетарианска храна”, - е 
на мнение проф. Добос. „Има 
много изследвания, които показ-
ват, че лечебният глад, послед-
ван от вегетарианска диета, трай-
но подобрява ставния ревмати-
зъм. Тя е подходяща също за 
пациенти със сърдечно-съдови 
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заболявания, тъй като животин-
ските мазнини и червеното месо 
се отразяват негативно на нивото 
на холестерола. При болки подоб-
но хранене е при всички случаи 
препоръчително, а също и при  
астма. Особено негативно влия-
ние върху здравето оказват транс- 
мастните киселини. При много  
болести вегетарианското хранене 
играе важна роля.”
В началото пациентите често 
имат проблеми с непривичната 
диета, но след време свикват с 
новия начин на хранене, споде-

вниманието програма за редук-
ция на стреса) също методи от 
будистката „медитация на вни-
манието”. При нея вниманието 
се концентрира например върху 
дишането, усещанията, чувства-
та или мислите. По този начин 
– след известни упражнения – 
човек се научава да открива сво-
ето вътрешно спокойствие и рав-
новесие.
Кой метод за разграждане на 
стреса да се използва зависи от 
нуждите на всеки отделен паци-
ент. „Боди-майнд медицината не е 
насочена към отделна индикация, 
а към целия човек”, - е на мнение 
д-р Анна Паул от есенската кли-
ника. „Способността на терапевта 
се състои в това да открие какво 
от набора методи е подходящо за 
конкретния пациент.”
Пациентите при това се насърча-
ват сами да проявяват активност. 
Те се научават да бъдат отговор-
ни към здравето си, като поддър-
жат начин на живот и отноше-
ние, които го стимулират. „Хората, 
които са хронично болни, често 
пъти изпитват безпомощност”, - 
казва проф. Добос, - „Тъй като 
перманентно правят само това, 
което им е казал докторът. 
Защото са на мнение, че сами-
те те с нищо не могат да допри-
несат за подобряване на здра-
вето си. Подобна безпомощност 
може само да засили болестните 
оплаквания.”
Не е необходимо човек да умува 
кой знае колко как може да прояви 
собствена активност. Всекидневни 
релаксиращи упражнения, меди-
тация на вниманието или йога, 
редувани с регулярни тренировки 
за издръжливост (спортно ходе-
не, колоездене, плуване или джо-
гинг), допълнени с промяна на 
вредните хранителни навици и 
придържане към умерено коли-
чество пълноценна храна – със 
сигурност могат само да подоб- 
рят здравословното състояние и 
качеството на живот. Това показва  
опитът на проф. Добос и неговите 
сътрудници. n
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Традиционната китайска 
медицина (ТКМ)
Методите на ТКМ са важна част 
от терапията в клиниката за 
интегративна медицина в Есен. 
Преди всичко акупунктурата, но 
също акупресурата и туина-маса-
жите (специална комбинация от 
мануална терапия и акупресура), 
гуа-ша масажите (при които кожа-
та се дразни с масажна ръкави-
ца или четка), китайските лечеб-
ни билки, куи гонг и тай чи.
Здравната каса в Германия дори 
поема разходите по някои от тези 
процедури, например на аку-
пунктурната терапия при колян-
на артроза или хронични болки 
в гърба, тъй като иглотерапията 
доказано помага в тези случаи. 
Различни студии твърдят освен 
това, че при породено от напре-
жение главоболие или мигрена 
акупунктурата оказва поне толко-
ва добро действие, колкото при 
стандартната университетско-ме-
дицинска терапия, при това със 
значително по-малко нежела-
ни странични действия и доста 
по-продължително подобряващо 
действие.

Как да успеете  
с разграждането на стреса
Всички описани дотук мето-
ди съдействат за активиране на 
собствените самолечебни сили 
на организма, т.е. това, което 

Хуфеланд нарича “vis mediatrix 
naturae” – лечебната сила на при-
родата. Медицината според него 
е изкуство, което обединява тео-
рията и емпиричното наблюде-
ние и трябва да се учи „да разби-
ра езика на природата, да отделя 
същественото от случайното, и  
от цялата физиономия на болест- 
та да открие кои са грешките на  
страдащата натура, кои са нуж-
дите, желанията и изискванията й 
към лечебното изкуство.”
Затова важен елемент от тера-
пията представлява разгражда-
нето на стреса, тъй като той 
блокира не само самолечебните 
сили, например стрес-хормонът 
кортизол, който отслабва имун-
ната система. Ако стресът се 
поддържа дълго време и стане 
хроничен, той може сам по себе 
си да доведе до тежки здраво-
словни проблеми. Последиците 
между другото могат да бъдат 
състояния на изтощение като 
бърн-аут синдром, стомаш-
ни болки и диария, напреже-
ния в главата, врата и раменете, 
нарушения на съня, тревожност, 
ускорен пулс, шум в ушите или 
виене на свят.
Около 40% от рисковите факто-
ри за сърдечен инфаркт са свър-
зани именно със стреса! Той е 
причината и да бъдат изписва-
ни много медикаменти като анти-
депресивни, успокояващи, съно- 
творни, намаляващи кръвното  
налягане, киселините или болки-
те средства.

Боди-майнд медицината
За да редуцира стреса, есен-
ската клиника следва принципи-
те на боди-майнд медицината. 
Развитото в САЩ направление 
се опира предимно на техники-
те за концентрация и отпускане. 
Например автогенен тренинг, про-
гресивна мускулна релаксация на 
Якубсон (при която първо всички 
мускули силно се напрягат, преди  
да се разхлабят и отпуснат) и  
азиатски двигателни терапии  
като йога, куи гонг и тай чи.
Световноизвестният амери-
кански изследовател на стреса 
Йон Кабат-Зин включва в сво-
ята “Mindfullness-Based Stress 
Reduction Program” (базирана на 

ля опита си специалистът. „Който 
не е свикнал да се храни пълно-
ценно, трябва да прояви извест-
но търпение. Но много забеляз-
ват след време трайно подобре-
ние, също при алергии, чревни 
заболявания и проблеми с кръво-
обращението.”
Успоредно с пълноценното хране-
не на средиземноморската кухня, 
диетата на проф. Добос почива и 
на принципите на ТКМ. Особено 
добро влияние те оказват на паци-
ентите с нервен стомах, лактозна 
или фруктозна нетолерантност.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЛЕЧЕНИЕ С ВЕНДУЗИ  
– КАК ДЕЙСТВА  
И НА КОГО ПОМАГА
Поставянето на вендузи е прастар лечебен метод, използван в най-различни култури. 
В последно време подобно на много други тази стара традиция преживява ренесанс.  
А здравословните й ефекти според терапевтите и пациентите са поразителни. Всичко  
за успехите и начините на употреба на лечебните вендузи.

Парацелз е казал: „Където природата 
е създала болка, там са се натрупали 
вредни вещества, от които иска да се 
освободи. Щом природата не е в със-
тояние сама да се справи с тази зада-
ча, лекарят трябва да създаде изкус- 
твен отвор директно върху болното 
място, ако иска да премахне болката 
и да излекува болестта.” Поставянето 
на вендузи принадлежи към най-ста-
рите методи на лечение, познати на 
човека. То се е прилагало и все още 
се прилага по целия свят, като се раз-
личават единствено помощните сред-

ства, а принципът на действие остава 
един и същ. Първоначално лечители-
те вероятно допирали устни до болно-
то място на кожата и се опитвали да 
изсмучат вселилия се там зъл дух. 

После започнали да поставят върху 
проблемния участък кравешки рог, от 
който изсмуквали въздуха през малък 
отвор на върха и бързо затваряли – 
архаичен модел на станалите много 
популярни през вековете вендузи. Те 
били широко използвани в традици-
онната китайска медицина, в гръцката 
античност и персийските университе-
ти. Методът бил прилаган от африкан-
ските шамани, повсеместно употре-
бяван през Средновековието и широ-
ко застъпен в лечебните практики на 
Хилдегард фон Бинген.

За да се създаде вакуум върху кожа-
та, който да предизвика изсмукване, 
е достатъчно да се постави за кратко 
време нагорещен съд. Прилаганият в 
Европа метод се състоял в поставя-
нето с отвора към кожата на колба, 
която се нагорещявала с помощта 
на напоен в етер и запален памучен 
тампон. Когато нагорещеният въздух 
изстинел, съдът се затягал и прилеп-
вал плътно, като затварял херметич-
но пространството и създавал ваку-
ум, който „изсмуквал” намиращата се 
вътре кожа.
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като по този начин осигурява обезпе-
чаването на клетките и съединителна-
та тъкан с кислород и активира обмя-
ната на веществата в третирания учас-
тък. Затова терапевтите говорят също 
за прочистване от отрови, тъй като при 
засилената обмяна отровните вещес- 
тва се извеждат от тъканите. При това 
е важно разбира се тялото да разпола-
га с достатъчно течности, за да може 
вредните вещества да бъдат транс-
портирани извън организма. Ето защо 
след всяка процедура специалистите 
препоръчват да се пие много вода.
Прочистващото от отрови действие 
на вендузите може да бъде и засиле-
но. При т.нар. кръвопускащи вендузи 
кожата на фиксираното място леко се 
срязва, преди поставянето на съда. 
При създаването на вакуум от тяло-
то се изтегля и кръв, която може да 
съдържа особено много шлака.
Трети метод е прилагането на вен-
дузен масаж. При него обработвани-
ят участък първо се намазва с масло, 
след което терапевтът поставя вен-
дузата и започва да я движи по кожа-
та. Този метод е особено подходящ за 
лечение на по-големи площи, но при 
т.нар. слепвания на кожата може да 
бъде болезнен.

Разграждане на блокадите 
и привеждане на енергията 
в движение
Вендузите най-често се поставят на 
гърба. При това не става въпрос само 
за подобряване на кръвообращени-
ето, а за целенасочено активиране 
на намиращите са на гърба рефлек- 
сионни зони, които оказват въздей- 
ствие върху вътрешните органи и ор- 
ганични системи: черен дроб, сърце, 
жлъчка или бели дробове.
Вакуумът действа следователно не 
само върху локалната зона на поста-
вените съдове. Затова прилагането им 
може да бъде ефективно и при състоя-
ния на изтощение, мигрена или високо 
кръвно налягане. Също заболявания 
като астма и ревматизъм се повлияват 
добре от процедурите с вендузи.
В ТКМ при поставянето на вендузи 
се търси позитивен ефект за цялото 
тяло. За целта се работи, например с 
помощта на вендузен масаж, по про-
дължение на енергийните пътища – 

Разбира се, вакуум в днешно време 
може да се създаде и с помощта 
на модерни помощни средства, при 
които не е необходимо да се изпол- 
зва огън. За изтеглянето на въздуха 
в съда се използват различни сму-
кателни помпи. Изборът на размера 
на използваните съдове и интензите-
та на вакуума позволяват да се кон-
тролира силата на действие според 
индивидуалните нужди.

Защо вакуумът  
прочиства от отрови
В Средните векове поставянето 
на вендузи била типична процеду-
ра в баните, тогавашни центрове за 
хигиена и лечение на населението. 
Вендузите били най-често прилагано-
то лечебно средство, предназначено 
за всякакви болежки и страдания. В 
основата на средновековната медици-
на било учението за телесните соко-
ве. Болестта възникнала вследствие 
на нарушения баланс между черна-
та и жълтата жлъчка, между кръвта и 
слузта. За да бъде човек здрав, тряб-
вало да се създаде хармонично рав-
новесие между тези 4 телесни сока.

Дали ставало въпрос за язва, чума 
или всякакви болки, слабости и про-
блеми – винаги било важно вредни-
те сокове да бъдат отстранени. Била 
пускана кръв, давали се слабителни 
средства, поставяли се пиявици или 
пренесените от арабската медицина 
кантаридинови пластири. 
В днешно време при поставянето на 
вендузи в центъра на интереса са 
не вредните телесни сокове, а отро-
вите и отпадните продукти от обмя-
ната на веществата. При естество-
лечението става въпрос за това, че 
дори при съвсем нормална обмяна 
в съединителната и мастната тъка-
ни в междуклетъчното пространство 
започват да се събират отпадъци, 
които предизвикват създаването на 
кисела среда в тялото. Организмът 
може да неутрализира киселините,  
само когато в междуклетъчното  
пространство има достатъчно течност, 
както и минерални вещества като маг-
незий, калий и калций. Ако това не е 
така, шлаката се задържа в тъканите, 
където между другото създава втвър-
дявания и мускулни крампи.
Вакуумът във вендузите подобрява 
кръвообращението и лимфния поток, 
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т. нар. меридиани. Целта е енергия-
та отново да потече, а блокадите да 
се разградят.

Пулсираща терапия  
с вендузи: изобретение, 
родено от нуждата
Вендузите променили и живота на 
Зигмар Хенге от Графенбург към по-
добро. В младостта си той прежи-
вял тежък пътен инцидент с мотор 
и неговият ляв крак бил ампутиран. 
По-късно се научил да ходи с протеза, 
но често страдал от болки – първо в 
болното, а после и в здравото коляно, 
което натоварвал повече от преди, от  
натиска на протезата, от изпотяване-
то, което създавало възпаления по  
кожата при горещина. В едно особе-
но горещо лято през 2003 година той 
отказал да приема постоянно пред-
писваните му обезболяващи препара-
ти и се сетил за разказите на баба си, 
как навремето всичко се лекувало с 
вендузи. Затова си поръчал от интер-
нет вендуза с изсмукваща помпа и 
започнал да експериментира.

На кого помагат вендузите
Терапевтите изреждат цяла поредица 
от оплаквания, които могат да бъдат 
преодолени с помощта на вендузи. 
Най-високо в списъка е успокояването 
на болки поради подобреното кръво-
снабдяване и последвалото отпускане 
на тъканта. Преди всичко пациентите с 
напрежения, фиброзит (ревматизъм на 
меките части) и болки в гърба могат да 
извлекат полза от вендузите.
Друг пример са шофьорите или рабо-
тещите на бюро, които силно нато-
варват раменната си мускулатура и 
също страдат от постоянни болез-
нени напрежения. Естествено тера-
пията с вендузи може да се справи 
единствено със симптоматиката. За 
да отстранят причината за оплаква-
нията, засегнатите трябва да пред-
приемат други оздравителни мерки – 
например да подсилят мускулатурата 
си, да подобрят седящата си позиция 
на работното място, да правят редов-
ни паузи и релаксиращи упражнения.
Други терапевти поставят акцент пре-
димно върху подобряване на собстве-
ната регулация, активиране на енер-
гийния поток и прочистване на орга-
низма от отрови. Затова те постигат 
забележителни ефекти при хронично 
болните, които са принудени с години 
да приемат медикаменти. При химио-
терапия или наркоза поставянето на 
вендузи при всички случаи може да 

се използва като помощна терапия 
за прочистване от натрупаните отро-
ви. Но също при хора, изложени на 
замърсена околна среда или просто в 
напреднала възраст вендузите могат 
да се използват за своеобразно про-
летно почистване на тъканите.

Какво е установила науката 
Досега за ефекта от поставянето на 
вендузи можеше да се разбере един-
ствено от опита на терапевтите или 
от разказите на доволните от проце-

Втвърдяванията на колянната става, 
които през лятото често се възпа-
лявали, изчезнали след 3 процеду-
ри. Също и здравото коляно се по- 
добрило значително. С увеличаване  
на опита експериментите му ставали  
все по-успешни, но Хенге най-мно-
го се радвал, че подобрението му не 
се съпровождало от никакви странич-
ни действия. Само разгъването на 
коляното и стъпването сутрин върху 
болния крак все още тровело живота 
му. Освен това все не можел да регу-
лира правилно интензитета на ваку-
ума в съда – понякога бил твърде 
силен, а понякога прекалено слаб.
Хардуерният специалист обаче не 
искал да се връща към медикаменти-
те и не се отказвал от опитите си. В 
крайна сметка създал прецизно регу-
лируем уред, който предлагал и въз-
можност чрез промяна на вакуумното 
налягане целенасочено да се маса-
жира обработваната зона.
Днес от изобретението му, което наре-
къл „Пулсираща вендузна терапия” се 
интересуват реномирани рехабилита-
ционни центрове и водещи клиники, 
включително университета Шарите 
в Берлин. Направеното неотдавна 
изследване потвърди ефективността  
на уреда, като доказа трайно успокоя-
ване на болките, функционално подоб- 
рение, повишаване на физическите 
параметри и качеството на живот.
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дурата пациенти. Две актуални сту-
дии обаче успяха да докажат тера-
певтичния ефект научно.

Как помагат вендузите  
при болящи ръце
Една съвместна студия на универ-
ситета Дюсбург в Есен и фондация 
Карл и Вероника Карстен за първи 
път показва ефективността на кръ-
вопускащите вендузи при синдром 
на карпалния тунел (притискане на 
срединния нерв в карпалния канал). 
Много хора, преди всичко немлади 
вече жени, страдат от болки в една-
та или двете ръце. Те се оплакват от 
изтръпване, вдървяване на палеца 
или болки. Често пъти са болезнено 
напрегнати също раменете и врата. 
Поставяната диагноза най-често е 
„синдром на карпалния тунел”, а при-
лаганото досега лечение - операция.
Една изследователска група под 
ръководството на проф. д-р Андреас 
Михалсен (преди завеждащ лекар в 
Есен, понастоящем главен лекар в 
болницата Имануел в Берлин) наблю-
давала две групи с изследвани паци-
енти: при едните било проведено лече-
ние с кръвопускащи вендузи в рамен-
ната област, а на контролната група 
били правени единствено затоплящи 
процедури с джинджифилови торбич-
ки. При групата с вендузите оплаква-

нията изчезнали на 60% след 7 дни 
наблюдение, докато при контролната 
ефект се наблюдавал при 23%. Също 
при изтръпването на палеца било отче-
тено настъпило подобрение.

Ефективни са  
и при колянна артроза 
Много възрастни хора страдат от 
болки в коленете, предизвикани от 
артроза, т.е. от изтриване на став-
ния хрущял. В берлинския университет  
Шарите междувременно се провеж-
да изследване, целящо да разбере  
дали пулсиращата вендузна терапия 
помага срещу оплакванията. За целта 
се провеждат наблюдения на 40 паци-
енти, на които терапията се прилага в 
продължение на 4 седмици по разли-
чен начин. Получените резултати са 
много обещаващи, но окончателните 
изводи се очаква да бъдат публикува-
ни през пролетта. n

Преглед на техниките за поставяне на вендузи
l Сухи вендузи: Вендузата се поставя върху кожата, към която плътно прилепва. 
Вакуум може да се създаде, като намиращият се отдолу въздух бива изтеглен с по- 
мощта на помпа или чрез загряване на съда.
l Кръвопускащи вендузи: Тази терапия трябва да се използва само тогава, кога-
то е диагностицирано задръстване или нарушение на кръвообращението. Преди да 
се постави вендузата кожата се дезинфекцира и леко се срязва. Увеличеното кръво-
снабдяване се грижи за това, да се събере кръв, която да изтече в съда. След някол-
ко минути, когато съдът се е напълнил до към една 
трета, вендузата се маха, а върху среза се поставя 
превързочна лепенка.
l Вендузен масаж: Първоначално терапевтът 
намазва кожата с масажно масло. После поста-
вя вендузата и започва леко да я движи. Маслото 
действа като слой, който подпомага плъзгането на 
съда. След процедурата обработваният участък се 
усеща като масажиран с ръце: кожата е добре кръ-
воснабдена, затоплена, а мускулите са се освобо-
дили от напреженията и втвърдяванията.
l Пулсираща вендузна терапия: За целта се 
използва специален уред, който позволява пре-
цизно управление на вакуумния интензитет. Освен това пулсиращата промяна на 
напрежението допринася за това да се усеща и масажиращ ефект. Специалистите 
виждат две предимства в това: вакуумът може много точно да бъде регулиран без 
необходимостта от употреба на огън, спирт или помпи и процедурата може да се 
съчетае с лечебен масаж.
l Биорезонансна терапия, комбинирана с вендузи: Специални съдове позво- 
ляват комбинация с биорезоансна регулационна терапия и кръвни вендузи. 
Основанието за това е, че кръвните вендузи извличат от кожата не само кръв, но и 
газове. В съдовете са поставени електроди, които приемат тяхната енергия и пре-
образуват терапевтичните вибрации, като по този начин подсилват действието на 
вендузите.
l Вендузни чашки с гумена топка: От лаици се поставят вендузи, които са свър-
зани с гумена топка. Когато човек свие топката, въздухът излита. При поставяне на 
вендузата, той бързо се връща обратно в топката и засмуква кожата. Създаденият 
вакуум обаче е трудно управляем и не особено силен.
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те с поглед, колкото е възможно по-
далече, като се стараете да различи-
те и най-малкия детайл в максимал-
но отдалечен обект (например очер-
танията на лист на върха на дърво). 
Кратките паузи в работата (а и в гле-
дането на телевизия) и честата смяна 
на фокуса от близък на далечен план 
релаксират очите.

2.  Акупресурата освежава 
уморените очи

Когато след дълга концентрирана 
работа пред компютър всичко започ-
не да се слива, а очите са зачервени 
и болят, за освежаването им помага 
доказалата се през вековете техника 
от традиционната китайска медицина 
– акупресурата.
Ето ефективно упражнение от акупре-
сурата: прекарайте върховете на пока-

1.  Правете по-чести  
зрителни паузи

Позволете на очите си да бягат от 
задачата, с която сте ги натовари-
ли (взиране в компютърния мони-
тор, четене, писане, гледане на теле-
визия). Минимум на всеки 20 мину-
ти ги оставете да гледат надалече 
– все едно проследяват полета на 
бумеранг. Опитайте се да достигне-

10 СЪВЕТИ ЗА ДОБРО 
ЗРЕНИЕ И ЗДРАВИ ОЧИ
Слабото зрение, очилата и контактните лещи не са задължителни последи-
ци от напредване на възрастта. Датският офталмолог д-р Лео Ангерт от опит 
знае, че с тренировки на очите може да се постигне много за поддържане  
и дори подобряване на зрението. Ето някои негови съвети.

залците с умерен натиск по ръба на 
горните очни кости – от основата на 
носа към слепоочията. После в съща-
та посока – от носа към слепоочията – 
повторете движението по долния ръб 
на очните кости. Ако не искате да раз-
тягате деликатната кожа около очите, 
можете да изпълните упражнението, 
като натискате последователно отдел-
ни точки по линиите. Направете двете 
части на упражнението многократно, 
докато не почувствате облекчение.

3.  Грижете се за добро 
осветление

Най-подходящо за затворено поме-
щение е индиректното осветление от 
тавана, което разпределя дифузна-
та светлина над стаята. Идеални са 
халогенните лампи, които са насоче-
ни нагоре към тавана, тъй като те неу-

трализират трепкането, характерно за 
обичайните осветителни устройства.

4.  Витамин С предпазва  
от катаракта (перде)

Не е задължително катаракта-
та (помътняването на лещата) да е 
съдба. Студиите свидетелстват, че ако 
се приема по 500 мг витамин С да ден, 
може да бъде избегната както очната 
операция, така и самото заболяване.

5.  Орехово масло срещу 
сухи очи

Сухите очи най-често са последица от 
работа пред екран (по-малко премиг-
вания), тютюнопушене, прекомерна 
употреба на кафе, носене на контакт-
ни лещи, климактерични промени или 
медикаменти. Ценно помощно нату-
рално средство за това оплакване е 
ореховото масло. Благодарение на 
високото си съдържание на омега-3 и 
омега-6 мастни киселини то е в със-
тояние да възстанови външния мас-
тен слой на слъзната течност. Затова 
трябва да бъде включвано във все-
кидневния хранителен план, като е 
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добре да се приемат по 4 с.л. от цен-
ния натурален продукт.

6. Лутеин за здрава макула
Принадлежащият към групата на 
каротиноидите лутеин е много ценен 
за здравето на очите, но често не дос-
тига в организма. Като естествен пиг-
мент той подсилва макулата (точка-
та на най-острото зрение в ретината), 
но също служи като пигмент за поглъ-
щане на светлината и защитава орга-
низма от вредните слънчеви лъчи и 
свободните радикали. С напредва-
не на възрастта концентрацията на 
лутеин в макулата намалява, затова 
е разумно храненето да се допълва 
с този каротиноид. Статистическите 
данни показват, че около 75% от хора-
та страдат от недостиг. Особено при 
пушачите и хората със светли очи 
се наблюдава дефицит на лутеин. 
Ценният каротиноид се съдържа в 
боровинките, спанака, ряпата, тиква-
та марулята, броколите, морковите, 
артишока, доматите, яйцата. Може 
да бъде набавен също под форма-
та на капсули, таблети или спрейове. 
Изследванията показват, че от всич-
ки тях спрейовете са най-ефективни. 
Препоръчва се пръскане в устната 
кухина 15-30 минути преди хранене.

7.  Колкото по-малко  
очила, толкова  
по-добро късо зрение

Късогледите трябва да използват 
очила за четене и за близки разсто-
яния само тогава, когато това е абсо-
лютно необходимо. Това показват и 
най-новите изследвания, а именно: 
късогледите, които използват очила, 
изписани им всъщност за коригиране 
на дефектно далекогледство, пови-
шават риска си от по-нататъшно вло-
шаване на зрението.

8.  Носете очила с по-ниска 
диоптрична корекция

Опитайте да вършите работата си и 
с по-слаби от необходимите очила 
(естествено след консултация с очен 
лекар). Добре е очилата ви да бъдат с 
10% по-ниска корекция от реалния ста-
тус на зрението, това оставя на очите 
достатъчно свобода на акомодация. И 
карането на кола е легално възможно 
при намалена с 10% редукция.

9.  При различен диоптър  
– упражнения  
за по-слабото око

При различни диоптри на очите е 
важно преди всичко слабото око да се 
подсили с упражнения, тъй като могат 
да настъпят оплаквания като умора 

на очите или главоболие, особено 
при четене и работа с компютър.
От помощ може да бъде следното 
упражнение: Закрийте по-добре виж-
дащото око. Окото с по-слабо зрение 
фокусирайте върху някакъв пред-
мет на стената – например цифра 
от стенния часовник. Установете на 
какво разстояние може да вижда-
те тази цифра кристално ясно. След 
това се отдалечете от часовника в 
посока, в която все още я виждате, 
но не ясно. После се върнете на мяс-
тото на кристалната картина и отново 
се придвижете към точката на неяс-
ната. При това дишайте дълбоко – 
издишвайте, когато се отдалечавате 
от картината и вдишвайте, когато се 
приближавате.

10.  Четете по-често  
ситен шрифт и редовно 
упражнявайте очите си

За да поддържате очите си по-дъл-
го време в добро състояние, се пре-
поръчва многократно през деня да 
четете ситен шрифт, включително при 
различно по сила и вид осветление. 
Например листовки на лекарства или 
напечатания със ситен шрифт със-
тав на използваните от вас хранител-
ни продукти.
Очите могат да бъдат упражнявани 
и по друг начин. Например: Седнете 
в средата срещу стена на разстоя-
ние 3-5 метра така, че да можете да 
я обхванете с поглед. После започ-
нете да „изписвате” цифри с поглед, 
без да мърдате главата си (движе-
те само очите си) – на колкото е въз-
можно по-голяма площ (височина-
та им трябва да бъде от тавана до 
пода, а широчината пропорционал-
на). Друго упражнение е да си пред-
ставите стената пред вас като дъсче-
на ограда, която с неподвижна глава 
трябва да „боядисате” с очи от еди-
ния до другия край. Или пък обходе-
те с очи бавно очертанията на цяла-
та стена по ъглите, после прека-

райте мислени диагонали и после-
дователно проследявайте фигури-
те, които те образуват – триъгъл-
ници и „папионки”. Тези и подобни 
упражнения тренират очния мускул и 
представляват ефективна гимнасти-
ка, която не само релаксира уморе-
ни очи и предотвратява качването на 
диоптри, но при регулярно практику-
ване е в състояние дори да намали 
наличните. n 
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СТУД СРЕЩУ  
ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ

Нежелани мастни натрупвания и упори-
ти „възглавнички“ по бедрата и хълбоците, 
които остават дори след многогодишни диети? 
“Keep cool” е новото мото за мекия начин на 
придобиване на идеална фигура без опера-
тивна намеса или липосукция. Високоразвита 
технология за изстудяване прави възможно 
буквалното замразяване на килограмите.

Отслабването чрез студ, или каза-
но на медицински жаргон – кри-
олиполизата, със сигурност е на 
мода. Според имиджовата преса и 
списанията за красота много звез-
ди в Холивуд дължат идеалните 
си фигури именно на нея. Също 
други известни личности се къл-
нат в ефекта на студения шок за 
стопяване на излишните килогра-
ми, а и за скулптуриране на пер-
фектен силует – добре оформени 
задни части, слаби хълбоци, стег-
нати бедра, ръце и плосък корем.

Мастните клетки  
не обичат студа
Каква е тайната на чудодейното 
ново оръжие? Според коректна-
та медицинска дефиниция става 
дума за „неинвазивна процедура 
за локална редукция на мастна 
тъкан чрез пространствено крио-
въздействие за определено време. 
Принципът на действие се основа-
ва на програмираната клетъчна 
смърт на мастните клетки, предиз-
викана от студа.” Казано накратко, 
това означава: използван целена-
сочено, студът може да умъртвява 
мастните клетки. Неслучайно тер-
минът криолиполиза, води начало-
то си от гръцката дума „криос” (в 
превод – „мраз, студ”).
И според изпиталите процедурата 
на гърба си (по-точно – на корема 
и бедрата си) лечението е наисти-

CoolSmooth (от англ. думи “cool” 
– “студен” и “smooth” – „гладък”). 
Той се приспособява към индиви-
дуалната телесна форма, без да е 
необходимо създаване на вакуум. 
Това прави възможно също обра-
ботването на недостъпни зони, 
които почти не се повлияват от 
диетите.
„Криолиполизата е особено под-
ходяща за хора, страдащи от 
отделни проблемни зони, с които 
не могат да се справят дори 
спортът и фитнесът”, - обясня-
ва Щефан Дуве. „В случая става 
въпрос преди всичко за метод 
за оформяне контурите на тяло-
то – следователно за козметич-
но подобряване на физическия 
силует – а не за намаляване на 

на студено. Независимо че тера-
певтичният уред не тежи много, 
човек остава с усещането, че на 
корема му се стоварва огромна 
тежест. „В първите дни след проце-
дурата пациентът все още чувства 
лека чувствителност в областта на 
третираните участъци. Усещането 
може да бъде описано така: кога-
то навън е твърде студено и пръ-
стите не са добре кръвоснабде-
ни, те при всички случаи стават 
много чувствителни. Подобно на 
тях лекуваните с помощта на кри-
олиполиза места се усещат малко 
особено, когато се озоват отново в 
топла среда.

Д-р Грегор Хушек от Хамбург опре-
деля криолиполизните процедури 
като „допълнение към диетите и 
фитнес програмите”. Д-р Юрген 
Коубик от Щутгарт пък комбини-
ра студовата с пулсова терапия за 
по-добър ефект при масивни маст-
ни натрупвания и упорит целулит. 
Все повече стават специалистите 
– общи лекари, естетични хирур-
зи или специалисти по женското 
здраве, които използват криолипо-
лизата като комбинирана, помощ-
на или самостоятелна терапия.
Също реномираният дермато-
лог и анти-ейджинг експерт д-р 
Щефан Дуве от Центъра за кожна 
и лазерна терапия в Мюнхен при-
лага криолиполизата в лечение-
то на пациентите си. През 2014 
година той въвежда в употреба 
специален апликатор – т. нар. 

теглото.” Към подлежащите на 
лечение зони принадлежат:
l коремът
l хълбоците
l  т.нар. „бричове”, обхващащи 

бедрата и задните части
l седалищните части
l вътрешните части на бедрата
l областите около коленете
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l прасците
l горната част на ръцете
l  мастните натрупвания по гърба 

под линията на гърдите

Леден подарък  
на случайността
За това, че след десетилетия на 
хирургична редукция на мазнини-
те, свързана с всички усложне-
ния, които една оперативна наме-
са може да донесе, се е появи-
ла относително проста и безопас-
на възможност да се отстраняват 
нежеланите мастни натрупвания, 
можем да благодарим преди всич-
ко на случайността. Също на два-
мата американски дерматолози 
– д-р Дитер Манщайн и д-р Рокс 
Андерсън - от Центъра за фотоме-
дицина Велман на Масачусетската 
централна болница в Бостън, учеб-
на база на харвардския универси-
тет. При лечение на възпалителни 
процеси със студ, те забелязали, 

нездравословните навици и воде-
нето на неуравновесен начин на 
живот. Ако храненето е неподхо-
дящо или твърде обилно и лип-
сва движение, излишните мазнини  
ще потърсят път да се натрупат 
в други телесни зони и ще започ-
нат да се събират отново.” Затова 
криолиполизата не бива по непра-
вилен начин да се отъждествява с 
редукция на теглото.
„Методът е най-ефективен за 
цялостно изглаждане на кожата”, 
- е на мнение експертът Волфганг 
Фишер. Той е подходящ също за 
справяне с локални проблемни 
зони, при които нито диетите, нито 
спортът са в състояние да постиг-
нат нещо. Механизмът на дей- 
ствие на криолиполизата от друга 
страна е доказан в много науч-
ни студии.

Как функционира  
лечението
Съществуват различни процеду-
ри за отслабване на принципа на 
криолиполиза, които се провеж-
дат в оборудвани за целта сту-
диа. „За да се предпазят кожа-
та и тъканите, предварително се 
нанася ултразвуков гел”, - раз-
яснява специалистът. „В зависи-
мост от индивидуалната обмя-
на на веществата човек може да 
очаква резултати от 4 до 12 седми-
ци.” Продължителността на проце-

че след локална студова терапия  
мастните клетки в третирания учас-
тък са по-засегнати от другите при-
лежащи тъкани. Двамата американ- 
ци продължили изследванията, за 
да обосноват теоретично този изу-
мителен ефект. Първите им резул-
тати били публикувани през 2008 
година в професионалното издание 
„Lasers in Surgery and Medicine”.
След по-нататъшни интензивни 
изследвания и многобройни студии 
революционното откритие трайно 
навлязло в терапевтичната практика 
и се превърнало в широко използва-
на изстудяваща техника, станала 
известна под името “CoolSkulpting” 
(студено скулптуриране).

Как изчезват  
мастните клетки
Криолиполизата се възползва от 
факта, че мастните клетки по при-
рода реагират много чувствител-
но на студ и така могат да бъдат 

унищожени. „Набелязаните маст-
ни тъкани се изстудявят до към 
4 градуса по Целзий”, - разясня-
ва специалистът по криолиполиза 
от Мюнхен д-р Волфганг Фишер. 
„По този начин в мастните клетки 
се предизвиква възпаление, което 
довежда до клетъчна смърт. Само 
няколко дни след студовия шок 
поразените мастни клетки напълно 
умират и чрез обменните процеси 
се извеждат от организма.” При 
това ефектът остава траен: „На 
третираното място мастни клет-
ки не възникват повече”, - обяс-
нява д-р Фишер. „Това обаче не 
означава покана за връщане към 
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дурата е според лечебния план: от 
35 до 40 минути.
Междувременно на пазара се поя-
вяват все повече предложения за 
прилагането на този метод и все 
повече производители на криоли-
полизни апарати. За да се ориен-
тира човек в качеството на пред-
лаганата услуга, е добре да знае, 

че в модерната медицинска тех-
ника се използват разполагащи 
с кухина апликатори, които съз-
дават вакуум и всмукват трети-
раната мастна тъкан между два 
охлаждащи панела. Възникналият 
вакуум позволява целенасоче-
но охлаждане на избрани телес-
ни зони. Независимо че обработ-
ваните мастни клетки не могат да 
преживеят процедурата, другите 
тъканни видове като кожа, нерви и 
мускули, остават незасегнати. При 
това методът не налага анестезия 
или прием на обезболяващи.
Друго предимство на модерната 
охлаждаща техника изтъква д-р 
Дуве: „Поради факта, че по ника-
къв начин не се нарушава физи-
ческото благосъстояние, тъй като 
не се използват нито разрези, нито 
инжекции или наркоза, след лече-
нието пациентите могат веднага 
да се върнат към нормалното еже-
дневие и обичайната си спортна 
активност.”
Още един положителен момент 
е бързият терапевтичен ефект: в 
зависимост от третираните зони 
мастните депа могат да бъдат сто-
пени още след първата процедура.  
За постигане на ефективни резул-
тати обаче при отделни зони спе-
циалистът може да препоръча  
провеждането на две до три проце-
дури в рамките на един месец.
Какво още трябва да знае човек
Остава да се разясни как стоят 
нещата с възможните странич-
ни действия. „Човек при всички 
случаи трябва да се съобрази с 
леко зачервяване в рамките на 
един ден”, - споделя опита си д-р 
Фишер. В резултат на всмукване-
то на мастната тъкан в апликато-
ра и силното изстудяване могат 
да се появят тъканни втвърдява-
ния. „Възможно е да се наблюда-

ва и усещане за глухота и повише-
на чувствителност на кожата, тъй 
като за кратко време се повлияват 
също нервните клетки. Подобно е 
на чувството, когато човек държи 
с гола ръка снежна топка. Тези 
нарушения на чувствителност-
та обаче напълно изчезват, както 
свидетелстват научните студии.”
След края на процедурата не се 
налага последващо лечение, но 
един масаж на третираната с кри-
олиполиза зона подобрява до 68% 
ефективността и индивидуални-
те усещания, както свидетелства 
цитирано в професионалното изда-
ние “Haut” актуално изследване.
Има и случаи, в които прилагане-
то на криолиполиза не се препо-
ръчва от специалистите, напри-
мер при голямо наднормено тегло, 
белези или кожни заболявания в 
лекувания ареал. Методът е про-
тивопоказан също при обменни и 
съдови нарушения, при настъпи-
ла имунна слабост, чернодробни и 
бъбречни болести, при мастнотъ-
канни и студови заболявания или 
при копривна треска. По време 
на бременност и кърмене също 
е добре методът да не се изпол- 
зва. Лечението обаче може да се 
приложи след раждане (най-ра-
но 6 месеца след появата на дете-
то), за да помогне за стопяване на 
мастните депа и възвръщане на 
добрата физическа форма.
Терапията със студ следовател-
но не само действа срещу ревма-

тизма и донася облекчение при 
болки. Приложена локално, тя 
може да се справи също с упори-
тите мастни депа и грозния целу-
лит.
Според оценката на специалисти-
те криолиполизата е много щадящ 
и нискорисков метод за стопяване 
на излишните килограми, нездра-
вословните или неестетични маст-
ни натрупвания. Човек обаче тряб-
ва да се доверява единствено на 
професионалисти, работещи със 
сертифицирани медицински апа-
рати. Затова е най-добре да се 
насочи към специализирали се в 
прилагането на метода лекари в 
реномирани козметични, естетич-
ни клиники или институти за кри-
олиполиза. n
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