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ЕСТЕСТВЕНИТЕ АНТИБИОТИЦИ  
–  МЕКА МЕДИЦИНА ЗА СИЛНА 

ИМУННА СИСТЕМА
Все повече болестотворни причинители са резистентни към класическите антибиоти-
ци, предупреждава Световната здравна организация (СЗО). Действието на чудодейните 
химически оръжия става по-слабо, а нови се разработват трудно. Поради тази причина 
медицината отново обръща поглед към лечебната сила на растенията, които от векове са 
били използвани като естествени антибиотици.

Според Немското дружество за 
болнична хигиена всяка година 
в Германия умират между 40 000 
и 50 000 души от инфекциозни 
заболявания. И цифрата нарас-
тва. При това тя включва само 

пациентите, приети за болнич-
но лечение. Така стоят нещата в 
германските болници, какво тога-
ва да кажем за нашите? Колко 
всъщност са смъртните случаи в 
Германия никой не знае. У нас - 

още по-малко. Сигурно е обаче, 
че резистентните на антибиотици 
бактерии играят немалка роля в 
песимистичния сценарий, особе-
но болестотворният причинител, 
известен като MRSA - метици-
лин-резистентния Staphylococcus 
aureus. Той е резистентен не само 
към метицилина, както подсказва 
името му, но и към цяла пореди-
ца други антибиотици. Подобни 
“мултирезистентни” причините-
ли, популяризирани от медиите 
като „микроби-убийци“, се появя-
ват все по-често.

Отговорност носят естествено 
и пациентите, тъй като често 
пъти не приемат антибиотично-
то средство достатъчно дълго, 
а преждевременно прекъсват 
предписаното лечение. При това 
болестотворните причинители 
не само получават шанса да 
преживеят, но и успяват да раз-
вият резистентност към меди-
камента.
В повечето случаи обаче роля 
играе друг съществен фактор. 
Над половината от проведените 
антибиотични терапии се назна-
чават не с цел лечение, а като 
превенция на редица заболява-
ния или болестни усложнения. 
Така най-бързо се създава резис-
тентност към бактерии и борбата 
срещу тях става особено тежка – 
в болнично заведение и с помощ-
та на още повече и по-силни 
медикаменти. Така тези устойчи-
ви на лечение медикаменти попа-
дат в болницата или в месопро-
изводството, а оттам лесно сти-
гат до кухнята. При един тест на 
Немското дружество за защита 
на околната среда например се 
оказало, че повече от половината 
пилета в птицевъдните ферми са 

„Достигнали сме до критична 
точка”, – предупреждава директо-
рът на европейската СЗО Сузана 
Якоб, - „тъй като резистентността 
срещу наличните антибиотици е 
достигнала несравними размери, 
а нови антибиотици не могат да 
бъдат създадени толкова бързо.“
Като причина за критичната ситу-
ация се изтъкват три основни 
фактора. Лекарите биват упрек-
вани, че твърде често и прека-
лено лесно предписват антиби-
отици. „Според статистическите 
данни антибиотични средства се 
изписват твърде често, особено 
при инфекции на горните диха-
телни пътища“, - е на мнение 
проф. Франц Дашнер, инфекто-
лог от Фрайбург. „Те пренебрег-
ват факта, че 90% от тези инфек-
ции – от простудата до синузи-
та – се причиняват от вируси. А 
антибиотиците могат да се спра-
вят единствено с бактерии.“
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

един и същи начин антибиотични 
средства, използвани от човека, 
и е все по-трудно да бъдат откри-
вани нови антибиотични алтер-
нативи.
В търсене на изход от живото-
застрашаващата дилема учените 
обръщат поглед към предшества-
щите пеницилина, стрептомици-
на, сулфонамида и пр. победни 
ходове: към ценената в продъл-
жение на хиляди години лечеб-
на сила на растенията, които са 
развили своя собствена ефектив-
на защита срещу нападенията 
на микроорганизми. От милиони 
години те ги използват срещу ата-
ките на микроби и без тези специ-
фични защитни средства не биха 
могли да оцелеят. С течение на 
времето растенията са развили 
изобилие от субстанции, които 
да унищожават враговете им или 
поне да ги държат на разстоя-
ние. Те биват класирани в гру-
пата на „вторичните растителни 
вещества“.
Понятието е въведено в края на 
19 век от немския физиолог и 
носител на нобелова награда 
Албрехт Косел. С него той искал 
да опише субстанциите, които 
не принадлежат към белтъчини-
те, мазнините или въглехидра-
тите. Субстанциите, които игра-
ят основна роля в енергийната 
обмяна и изграждането на рас-
тенията.

носители на резистентни микро-
организми. От Роберт-Кох инсти-
тута открили същото при зеленчу-
ците, които са били обогатявани с 
животински тор.
От милиони години нещата 
с микробите стоят както и при 
хората. Съществуват приятели, с 
които човек се свързва и врагове, 
с които се бори. Бактерии срещу 
гъбички и други бактерии и гъбич-
ки срещу бактерии. Оръжията в 
тази постоянна борба са отровни 
вещества, с които обменните про-
цеси на противника биват нару-
шени, за да може той да спре да 
се размножава или да бъде уни-
щожен. И именно тези вещес-
тва – успоредно със синтетично 
произведените антибиотици като 
например сулфонамидите или 
хинолоните – са тези, които се 
използват от тялото срещу болес-
тотворни причинители. Самите 
ние сме в състояние да ги произ-
веждаме от различни микроби – 
например пеницилин от плесен-
ни гъбички или стрептомицин от 
бактерии.

Защо е все по-трудно  
да бъде открит  
правилният медикамент
Поради факта, че природата от 
праисторически времена е тряб-
вало да се защитава срещу анти-
биотични атаки, бактериите са 
разполагали с богати възмож-
ности да се научат да разви-
ват резистентност. Това в ника-
къв случай не се дължало само 
на случайността, но и на целе-
насочени стратегии. В случаите, 
когато биват подлагани на маси-
рано нападение, като в болници-
те или животновъдните ферми, 
те активират защитните си сили 
особено интензивно. Затова бла-
годарение на своите хилядолет-
ни тренировки им е още по-лесно 
да се справят с извличаните по 

„Вторичните растителни вещес-
тва“ са отговорни не само за 
цвета, миризмата и вкуса на 
растенията, но също и за тях-
ната защита. Затова когато ги 
консумираме, успоредно със 
сетивната наслада получаваме 
безплатно и доставка от анти-
микробни субстанции.
Голямото предимство в случая е, 
че докато класическите антибио-
тици действат единствено срещу 
бактерии, растителните помагат 
също срещу гъбички и вируси.
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храносмилането и кръвоносните  
съдове, да предпазват нерви-
те. Намаляват също риска от за-
тлъстяване, ревматоиден артрит, 
астма, диабет, сърдечно-съдови 
заболявания, деменция, остеопо-
роза и могат да ограничат, дори 
предотвратят развитието на рако-
ви образувания.
Цялата тази палитра от здра-
вословни предимства може да 
бъде осигурена, дори само ако 
се приемат достатъчно количес- 
тво плодове, зеленчуци, под-
правки и билки. Напълно в съ-
звучие с разбиранията на древ-
ногръцкия лекар Хипократ, чийто 
девиз гласял: „Нека нашите хра-
нителни средства бъдат наши-
те лечебни средства и нашите 
лечебни средства бъдат нашите 
хранителни средства.“

Какво трябва  
да е в основата на  
хранителната пирамида
Към „вторичните растител-
ни вещества“, които са особено 
полезни за антимикробна защита, 
спадат преди всичко:
l Флавоноидите, които принад-
лежат към полифенолите. Те са 
най-добре проучените „вторични 
растителни вещества“. Досега на 
науката са познати около 4000 до 
5000 вида. Различни флавонои-
ди могат да бъдат открити между 
другото в червените портокали и 
червеното грозде, канелата, леш-
ниците и боровинките, в магдано-
за и артишока, целината и лайка-
та, но също в какаото, червеното 
вино и чая, както и в лука, ябъл-
ките и доматите.
l Терпените, които принадле-
жат към липидите и се проявя-
ват като оцветяващи и аромат-
ни вещества. Те могат да бъдат 
открити например в ментата и 
ригана, в кимиона, пипера, кане-
лата, розмарина, босилека, в лай-
ката и бергамота, както в морко-
вите, тиквата, кръмното зеле, спа-
нака и броколите.
l Серните съединения са нари-
чани преди всичко хряновомасле-
ни глюкозиди, но също и глюкози-
нолати. Те се съдържат във всич-
ки видове зеле, както в латин-
ката, ряпата, хряна, репичките 
и горчицата. Терапевтично дей- 
ствие оказват преди всичко бро-
колите, бялото зеле, карфиолът 
и чесънът.
l Сапонините, на които са бога-
ти особено варивата, се съдър-
жат също в аспержите, червеното 
цвекло, захарното цвекло, дома-
тите, картофите, чесъна и гингко 
билобата. Дълго време на сапо-
нините се е гледало критично, 
тъй като въведени интравенозно, 
атакуват кръвните клетки. В чрев-
ния тракт обаче това тяхно дей-
ствие се предотвратява, благода-
рение на холестерола и албуми-
на. Студиите показват, че те не 
оказват неблагоприятно действие 
при нормално движение през хра-
носмилателния тракт под форма-
та на растения.

Мултиталантите  
– вторичните растителни 
вещества 
Успоредно с техните свойства 
на естествени антибиотици вто-
ричните растителни вещества 
имат и други специални спо-
собности: те притежават също 
антиоксидантно, противосъ-
сирващо, противовъзпалител-
но действие и подсилват имун-
ната защита. Те могат да регули-
рат кръвното налягане и нивата 
на кръвната захар, да стимулират 

Полезното действие на растени-
ята било познато още на неан-
дерталците: в зъбния камък на 
техни фосилни зъби, например, 
са открити не само частици от 
скорбяла, но и специфични гор-
чиви вещества, които са харак-
терни за лайката и белия рав-
нец. Следователно за растения с 
антибактериално и противовъзпа-
лително действие. В един неан-
дерталски гроб отпреди 60 000 
години в Нордирак пък бил открит 
шаман, положен върху легло от 
лечебни растения, които до ден 
днешен се използват в народна-
та медицина: бял равнец, якобеа, 
жълта метличина, ружа, гроздо-
видно кукувиче грозде и ефедра. 
Междувременно някои етнобота-
ници са на мнение, че използва-
ните от неандерталците и дори 
от предшестващите ги хомо ерек-
тус хранителни и дървесни расте-
ния са до 100% същевременно и 
лечебни растения.
Много от съвременните специа-
листи са на мнение, че регуляр-
ната достатъчна употреба на рас-
тителни храни може да помогне 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота
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глътка по глътка, в предписани-
те количества. Когато човек реши 
да ги приема по собствено усмо-
трение, трябва предварително да 
се информира за действието на 
използваните билки и начина на 
приготвянето им. Тъй като тук 
става въпрос за ефективни лекар-
ства, които при неправилна упо-
треба е възможно да доведат до 
нежелани последици. По-лесно 
и по-сигурно е да се използват 
готови билкови смеси от аптека-
та съгласно описаните инструк-
ции или да се потърси консулта-
ция с фитотерапевт.

за предотвратяването на реди-
ца болести, а при остри болест-
ни състояния и спешни случаи е 
разумно да се приемат лечебни-
те растения в преработена, кон-
центрирана форма. При това за 
предпочитане е използването на 
биопродукти, тъй като те по пра-
вило са чисти от химични замър-
сявания и имат значително по-
високо съдържание на „вторич-
ни растителни вещества“. За да 
могат да запазят своето подсил-
ващо защитните сили лечебно 
действие, те трябва да бъдат опа-
зени от повсеместно използвани-
те пестициди, а това прави произ-
водството им по-бавно и по-трудо-
емко от конвенционално отглеж-
даните растения. Но както допъл-
нителните производствени уси-
лия, така и по-високата им цена 
са оправдани от гледна точка на 
здравословния ефект.

Как е най-добре да бъдат 
приготвяни за употреба 
лечебните растения
Настойки / чаени запарки 
(инфузии)
Методът намира приложение при 
цветове, листа и семена, които се 
заливат пресни или изсушени с 
вряща вода и след това се оста-
вят да се запарят 5 до 15 минути. 
Наред с отделните лечебни рас-
тения, могат да се използват и 
специфични за различни заболя-
вания чаени смеси, които могат 
да бъдат купени готови от аптека-
та или човек може да си пригот-
ви сам. Традиционно те се състо-
ят от основно лечебно средство 
(Remedium cardinale), поддържа-
що лечебно средство (Adjuvans), 
което подсилва действието на 
основното или го омекотява, 
допълнителни лечебни средства 
(Constituens), които например 
чрез оцветяване са предназначе-
ни за постигане на по-добър вън-
шен вид или при необходимост 
подобряват вкусовите качества 
(Corrigens). При тях е позволена 
и добавката на мед, който осо-
бено при чайовете против каш-
лица може да подсили лечебно-
то действие, тъй като самият про-
дукт съдържа противомикробни 
вещества.
По правило лечебните чайове се 
приемат на празен стомах бавно, 

Отвара (декокт)
До употребата й се стига предим-
но при дървесни парчета, кори и 
корени, които се заливат със сту-
дена вода, загряват се и се варят 
10 до 30 минути. После получена-
та отвара се прецежда и се прие-
ма непосредствено след пригот-
вянето й.

Накисване (мазерация)
Това е метод, при който човек 
оставя растения или части от 
растения за определено време 
(часове, дни или седмици) в сту-
дена вода, за да омекнат и по 
този начин да бъдат по-добре 
оползотворени лечебните им 
свойства.

Тинктури
Те се добиват при едно по-дъл-
го накисване на лечебни расте-
ния в алкохол (предимно 70%-ов 
етанол). Тинктурите на Самуел 
Ханеман се приготвят от стрити в 
хаван свежи растения. Те се упо-
требяват директно при съответ-
но растение с типични индика-
ции или се преработват за хоме-
опатични лекарства. Съществено 
предимство на тинктурите  е, че 
дори няколко капки от тях оказват 
лечебно действие.

Извлеци (екстракти)
По правило се получават от тинк-
тури, които посредством опреде-
лени методи, например изпарява-
не, се редуцират до екстрахиран 
продукт с по-голяма или по-малка 
концентрация.

Прахове
Той се състои от изсушени и стри-
ти на ситно лечебни растения, 
които най-често се предлагат под 
формата на капсули или таблети.
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но при другите начини да употре-
ба трябва да се подхожда внима-
телно, тъй като могат да раздраз-
нят лигавиците или да предизви-
кат алергия. Затова е важно човек 
да се информира предварител-
но за действието на маслата или 
да следва дадените от специа-
лист терапевтични съвети. Също 
така трябва да се настрои за по-
продължителен период на лече-
ние, тъй като действието, което 
оказват растенията по правило 
е по-меко и по-бавно от това на 
химично-синтетичните средства. 
От друга страна обаче е по-щадя-
що и с по-цялостен оздравителен 
ефект за организма.

Признати дори  
от школската медицина
Антибиотичното действие на 
лечебните растения и техни-
те производни междувременно е 
признато и използвано също от 
школската медицина. Д-р Томас 
Рамп, главен лекар в Клиниката 
за естестволечение и интегратив-
на медицина в Есен, вижда в тях 
ефективна алтернатива на хими-
ческите бухалки на фармаколо-
гичната индустрия. Но с някои 
изключения. „Има случаи, кога-
то посягаме и към класически-
те антибиотици, например при 
бронхопневмония. Успоредно с 
това обаче провеждаме лечение 
и с фитотерапевтични средства.“ 
Не само заради ефективното им 
действие, но и защото предла-
гат поредица от предимства пред 
класическите антибиотични пре-
парати. Тъй като, както беше спо-
менато по-рано, те действат не 
само срещу бактериите, но също 
срещу вируси и гъбички.
„Най-честите инфекции в амбу-
латорната област са тези на гор-
ните дихателни пътища, които 
се причиняват не от бактерии, 
а от вируси,“ – обяснява проф. 
Уве Франк, завеждащ клинична-
та хигиена в болничните заведе-
ния на Хайделберг. „Едно значи-
телно предимство на растител-
ните антибиотични средства е, 

                  

 

 

Официален представител за България: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4; 
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

Етерични масла
Образуват се от етерично-масле-
ните жлези на растенията и се 
съхраняват в тъканите – в цвето-
вете, листата, семената, обвив-
ката на плода, корените, смо-
лата, кората или дървесината. 
Тяхната миризма, вкус и полезни 
съставки се съдържат в цялото 
лечебно растение, но употреба-
та и ефективността им е по-голя-
ма. Концентрацията им се доби-
ва предимно с помощта на дести-
лация чрез изпаряване на вода-
та. Но това може да стане също 
посредством студено пресова-
не (при цитрусовите масла) или 
екстракция с помощта на разтва-
рящи вещества.
Етеричните масла могат да бъдат 
употребявани в лампи за аро-
матерапия, да бъдат вдишани с 
помощта на апарати за инхала-
ция (например евкалипт или мен-
тол при заболявания на дихател-
ните пътища) или да бъдат при-
лагани външно: при масажи или 
за терапия на трудно заздравява-
щи рани. Клиничният опит напри-
мер показва много добри резул-
тати при рани от залежаване с 
масла от чаено дърво, лаванду-
ла, смирна, манука и ехинацея. 
Антибиотичното действие на мас-
лото от мащерка е било позна-
то още на древните египтяни и те 
го използвали при консервиране-
то на мумии.
Антибактериалното действие на 
етеричните масла може да бъде 
тествано с помощта на т.нар. аро-
матограм. За целта от пациента 
се взимат бактерии и се поставят 
в лабораторна чаша с хранителна 
среда, където могат да пораснат 
и да се размножават. След това в 
съда се капят различни етерични 
масла и големината на бариерни-
те зони, които се образуват около 
капките, показват кое масло е 
най-подходящо за лечение в кон-
кретния случай.
В лампите за ароматерапия ете-
ричните масла са безпроблемни, 
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че много от тях действат също 
срещу вируси, което класически-
те антибиотици не правят.“
Не само развитието на резистент-
ност е последица от широката 
употреба на химическите антиби-
отични препарати. Те увреждат 
също полезните бактерии в чрев-
ната флора и по този начин резис-
тентните болестотворни причини-
тели могат необезпокоявано да 
се размножават. „Това е причина-
та, поради която едни от най-чес-
то срещаните странични действия 
при традиционните антибиотици 
са разстройството или стомашно-
чревните оплаквания“, - обяснява 
проф. Франк. „При растителните 
антибиотици подобни странични 
действия по правило не се наблю-
дават. Те се резорбират в горни-
те отдели на червата и до такива 
симптоми не се стига.“

Вторични растителни 
вещества за подсилване 
на имунната защита
От особена важност е, че много 
от „вторичните растителни вещес-
тва“ притежават също имуномо-
дулиращо действие. Това означа-
ва, че могат да намалят реакциите 
на прекомерно активната имунна 
система, а отслабналата да приве-
дат в действие. В крайна сметка тя 
предлага най-ефективната защита 
срещу микробни нападения с цяла 
армия от специализирани помощ-
ници. Когато е в добро състояние, 

може да се справи безсимптомно 
с почти всички нападатели. При 
това ние можем да й помогнем 
или да й попречим с нашия стил 
на живот или поведение.
Това, което винаги може да сти-
мулира оптималната функция на 
имунната система – успоредно 
с избягването на рискови фак-
тори като тютюнопушене, прека-
ляване с алкохол, наднормено 
тегло, високо кръвно налягане и 
стрес – е преди всичко пълноцен-

ното, балансирано, изобилно на 
витални вещества хранене. Като 
база трябва да се използва бога-
та на зеленчуци кухня, допълнена 
с плодове и в умерени количества 
(поради високото им калорийно 
съдържание) на пълнозърнести 
продукти, ядки, студено пресо-
вани растителни масла и варива. 
Храните с животински произход 
трябва да се употребяват в коли-
чества, значително по-малки от 
обичайните. Д-р Хироми Шиния, 

един от най-реномираните гас-
троентеролози в света, препоръч-
ва в ежедневието да се приема 
храна в съотношение - 85% рас-
тителна към 15% животинска.
Друг важен фактор, отразяващ се 
благоприятно на имунната защи-
та, е физическата активност под 
формата на регулярни упражне-
ния, спорт, разходки или дори 
игри и танци. Редуцирането на 
стреса с помощта на отпускащи 
упражнения, медитация или мен-
тални тренировки е от не по-мал-
ко значение, както и позитивното 
отношение и радостта от живота.
С така подсилена имунна систе-
ма, здравословен стил на живот и 
с помощта на цялостното оздра-
вително действие на лечебните 
растения човек може да си изгра-
ди щит срещу повечето вред-
ни бактерии и да се предпази 
от болести по естествен начин. 
Важно при това е: да се доверява 
на самолечебните сили на орга-
низма и да гледа на болестта по 
различен от обичайния начин, а 
именно като метод на тялото да 
се справи с нарушението – като 
път към оздравяване. n
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прясно изцеден сок или на гел, пред-
назначен за външно приложение.

Ацерола
Плодът на вечнозеленото растение, 
произхождащо от Средна и Южна 
Америка, се счита за един от най-бо-
гатите на витамин С. Витаминът е 
от изключително значение за човеш-
кия организъм. Той подсилва имунна-
та система, стимулира усвояването на 
желязото в тънките черва и може да 
възпрепятства възпалителните проце-
си и алергичните реакции. Приемането 
му в достатъчни количества е особено 
важно през зимата, когато има по-мал-
ко пресни плодове и зеленчуци. Други 
важни доставчици на витамин С са 
ракитникът, шипките, цитрусовите 
плодове и чушките. Ацеролата се 
предлага под формата на прах или сок 
или е съставна част от различни про-
дукти като пастили, таблети, капсули, 
прахове и сокове.

кухина, гърлото или стомашни инфек-
ции. Предлага се като пастили за сму-
чене, таблети, сиропи или екстракт.

Джинджифил
И това растение се прилага като уни-
версално лечебно средство от векове, 
като се счита за един от най-ефектив-
ните убийци на вируси. В джинджифи-
ловия корен се съдържат около дузи-
на антивирусни съставки. Учените са 

Алое вера
Имена като „цар на лечебните расте-
ния” или „еликсир на живота” недву-
смислено показват значението на 
използваното от хилядолетия универ-
сално лечебно средство – както за 
вътрешна, така и за външна употре-
ба. Още Парацелз е писал за него: 
„Растението с име алое е истинска 
аптека на природата, което съвсем 
само може да излекува множество 
заболявания.” Пустинната лилия, както 
още бива наричано, има между друго-

БЪРЗА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ ОТ ПРИРОДАТА  
– ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  

С АНТИБИОТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
Особено при лечение на дихателните и пикочните пътища, но също 
при стомашни и чревни оплаквания растителните антибиотици пред-
лагат ефективна и щадяща алтернатива.

За контакти: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД 

София 1528, бул. Христофор Колумб 64, 
София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4, тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

то антибиотичен ефект срещу бакте-
рии, вируси и гъбички, подсилва имун-
ната система, оказва противовъзпали-
телно и противоотровно действие. На 
пазара може да бъде открито под фор-
мата на свежо растение, на прах, на 

Брадат лишей
Тези подобни на брада лишейни обра-
зувания, висящи от клоните на дърве-
тата и дървесните повърхности, прите-
жават антибиотично действие благода-
рение на съдържащата се в тях усни-
нова киселина – преди всичко срещу 
стрептококи и стафилококи. Екстракти 
под формата на пастили за смучене 
успешно се прилагат при възпаления 
на сливиците или синусите. Друг вид – 
исландският лишей (Lichen islandicus) 
оказва подобно антибиотично дей-
ствие чрез лишейните си киселини и 
често се използва при простуда и каш-
лица, както и за лечение на устната 

доказали, че те оказват специфично 
действие срещу най-често срещаното 
семейство простудни вируси – ринови-
русите. Освен това други негови със-
тавки облекчават простудните симпто-
ми. Те се справят с болките и повише-
ната температура, намаляват кашли-
цата и имат леко успокоителен ефект, 
който повлиява позитивно оздрави-
телния процес. За целта е най-добре 
джинджифиловият корен да се прие-
ма като чай, а също и под формата на 
готов сух продукт от торбичка.

Ехинацея 
Изследванията показват, че ехинацеята 
повишава нивото на пропердин в орга-
низма – плазмапротеин, който активира 
имунната система, осигуряваща защита 
срещу вируси и бактерии. Екстрактите 
от корена на лечебното растение освен 
това оказват позитивен ефект срещу 
грипни, херпесни и други вируси. Най-
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добро е действието на ехинацеята, ако 
се приема превантивно една седмица 
преди очакваната простудна или грипна 
вълна. Ехинацеята трябва да се прие-
ма под формата на готови препарати от 
аптеката. Тя може да бъде открита под 
най-разнообразни форми на фармацев-
тичния пазар – таблети, тинктури, кап-
сули, сиропи.

Латинка и хрян
И двете растения съдържат хрянови 
масла (хряновомаслени глюкозиди се 
съдържат между другото и във всич-
ки видове зеле), които имат най-вече 
антибактериално действие, но са ефек-
тивни и срещу вируси, гъбички и плесе-
ни - превантивно, но също и при остри 
състояния. При това добри резулта-
ти се наблюдават както при инфекции 
на дихателните, така и на пикочните 
пътища. Комбинация от двете растения 
може да разшири спектъра им на дей-
ствие. Проф. Уве Франк от Института за 
медицина на околната среда и хигиена 
на болничните заведения във Фрайбург 
наскоро представи изследването си за 
антибактериалното действие на пре-
парат, съдържащ екстракти и от двете 
растения. Печелившата фитокомбина-
ция показала ефект дори при проблем-
ни бактерии, които били резистентни 
на много антибиотици. Даже при про-
дължително лечение с комбинацията 
от двата вида хрянови масла досега не 
се е наблюдавало развитие на резис-
тентност. „При настина тежки инфекции, 
които могат да бъдат животозастра-
шаващи, класическите антибиотици са 
естествено незаменими и точно зара-
ди такива случаи трябва да внимава-
ме да не развиваме резистентност към 
тях при по-леките случаи”, - е на мне-
ние специалистът. Пресните растения 
могат да бъдат прилагани по най-раз-
нообразни начини, достъпни са и в про-
дажба като чайове, тинктури и комбини-
рани препарати.

Пеларгония 
Цъфтящият в тъмно цикламе-
но пеларгониев вид, който е извес-
тен още с африканското име умка-
лоабо, е разпространен само в огра-
ничен ареал на Южна Африка. Към 
края на 19 век забележителното рас-
тение със силно лечебно действие за 
дихателните пътища било открито от 
Чарлз Хенри Стивънс, който го при-
лагал успешно дори за лечение на 
туберколозно болни. Едва 100 годи-
ни по-късно обаче учените установи-
ли точния му механизъм на действие. 
Кореновият екстракт покрива лигавич-
ните клетки на дихателните пътища 
със своеобразен защитен филм и по 
този начин предпазва от проникване 
на болестотворни причинители. Освен 
това възпрепятства разпространение-
то на вече проникналите в организма 
микроорганизми (вируси и бактерии). 
Посредством т.нар. бустер ефект (под-
силващ ефект) се постига активиране 
на клетките-убийци на имунната сис-
тема, които успяват да унищожат уве-
личилите се болестотворни причини-
тели. Подобрява се и транспортиране-
то на секретите извън организма, като 
се предотвратява по-нататъшното раз-
множаване на вредните микроорганиз-
ми. На пазара може да се намери под 
формата на тинктури и таблети.

Пчелен мед
Средата в пчелния кошер е идеална 
за развитието на бактерии и гъбички и 
без антибиотична защита медоносни-
те пчели отдавна щяха да са измрели. 
Научните изследвания са открили в 
меда цяла поредица от вторични рас-
тителни вещества, които имат дока-
зан антибактериален ефект. Например 
срещу Helicobacter pylori - бактерия, 
която предизвиква язвата на стома-
ха, или срещу Staphylococcus aureus. 
Следователно микроби, които между 
другото могат да предизвикат възпа-
ления на дихателните пътища. Медът 
действа антимикробно, противовъзпа-
лително, болкоуспокояващо и стиму-
лира заздравяването на рани. Особено 
ефективен е манука-медът, събиран 
от австралийски вид чаено дърво.
От пчелния кошер произхожда също 
и един от най-силните природни анти-
биотици в света – прополисът. Той 

ПЪРВА ПОМОЩ ОТ ПРИРОДАТА  
– ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  

С АНТИБИОТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
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се използва за облицоване на пчел-
ните клетки и запълване на разкъсва-
ния и процепи. Освен това се съдър-
жа в защитния слой, през който пчели-
те преминават при влизане в кошера. 
Бактериите и гъбичките, които са полеп-
нали по краката на пчелите, залепват 
върху тази „антисептична изтривалка” и 
биват умъртвявани. Прополисът може 
да бъде открит под най-разнообразни 
форми – като пастили за смучене, капсу-
ли, прах, тинктури, дражета, капки и др.

Червена боровинка
Нейните активни съставки (особе-
но проантоцианидините) помагат при 
инфекции на пикочните пътища, тъй 
като предотвратяват прикрепване-
то на болестотворните причинители 
към лигавиците. Също в устната кухи-
на прилепването на бактериите към 
зъбите бива възпрепятствано, което 
осигурява добра профилактика срещу 

грип, синузит и пр. Сродните на чесъна 
видове като лук, праз лук, арпаджик 
или левурда съдържат подобни актив-
ни съставки и имат сходно действие, но 
не толкова силно.

Мащерка, риган,  
лайка, салвия
Благодарение на съдържащите се в 
нейните етерични масла монотерпени 
(тимол, карвакрол) мащерката прите-
жава не само силно антибактериално 
и антивирусно, но също секретолитич-
но, спазмолитично и стимулиращо хра-
носмилането действие. Съдържащият 
подобни активни съставки риган има 
аналогична употреба. С помощта на 
своите флавоноиди лайката оказ-

зъбни отлагания и неприятна миризма 
от устата. Освен пресни или изсуше-
ни, плодовете на растението могат да 
бъдат приемани също под формата на 
екстракт, прах, сок или капсули.

Чесън, лук и подобни 
Фактът, че чесънът притежава анти-
биотично действие, бил открит от Луи 
Пастьор още през 1858 година. В днеш-
но време съществуват множество сту-
дии, които убедително доказват това и 
много други негови изумителни лечеб-
ни свойства. Средството е ефектив-
но и срещу гъбични заболявания като 
Candida albicans. Основната му активна 
съставка алицин принадлежи към едни 
от най-ефективните широкоспектърни 
антибиотици в растителния свят, които 
са в състояние да помогнат при всякак-
ви възможни инфекции като бронхит, 

ва противопростудно, спазмолитично, 
антимикробно и неутрализиращо бакте-
риалните токсини действие. При стри-
ване на цветовете и листата може да 
се усети специфичният аромат на рас-
тението, което често се използава инха-
лации. Салвията е много ефективно 
противомикробно средство, което се 
употребява най-често при инфекции на 
устната кухина и гърлото. Лечебните 
растения могат да бъдат открити под 
най-разнообразни форми – като изце-
ден сок, чай, етерични масла, пастили 
за смучене, тинктури или влизат в със-
тава на комбинирани препарати.

Ефективна помощ могат да предло-
жат също енчецът (при възпаления на 
пикочните пътища и бъбреците), бели-
ят равнец и ментата (при стомаш-
но-чревни оплаквания), теснолистни-
ят жиловлек, игликата, бръшлянът, 
японската мента и бялата ружа (при 
кашлица), екстрактът от семки на 
грейпфрут (с антимикробно и имуно-
подсилващо действие) и много други. 
Тези лечебни растения предлагат добра 
алтернатива на синтетичните антиби-
отични средства. Те притежават ефек-
тивно антимикробно, спазмолитично и 
аналгетично действие, като спират рас-
тежа на микроорганизмите, успокояват 
болките, разтварят секретите и оказват 
на организма цялостен имуностимули-
ращ и оздравителен ефект. n
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товарване обаче, той влиза в поро-
чен кръг и влошава състоянието си 
още повече, като във врата възник-
ват блокади.

Основните причини за схващане и 
болки във врата са стресът, течени-
ето и липсата на движение. Според 
статистиката в целия свят всеки 
втори възрастен поне веднъж годиш-
но е принуден да се справя с подоб-
ни проблеми, като при жените оплак-
ванията се срещат по-често, отколко-
то при мъжете. При повечето засегна-
ти след няколко дни до седмица бол-
ките изчезват, но при една трета от 
тях оплакванията продължават по-
дълго или са постоянни. Причината в 
повечето случаи са мускулните втвър-
дявания. Схващането на врата обаче 
не е само неприятно, то може да пре-
дизвика истински здравословни про-
блеми. Тъй като втвърдените мускули 
оказват натиск върху нервните струк-
тури и това често причинява главобо-
лия, дихателни оплаквания или шум 
в ушите.
Най-вече малките тънки мускули на 
шията са отговорни за продължи-
телното напрежение във врата. Те 
трябва всекидневно да балансират 
значителното тегло на тялото. При 
това едностранната работа не се 
отразява добре на вратната област. 
Напрежения възникват преди всич-
ко заради неестествено положение 
на тялото или поради често повта-
рящи се движения на главата. Също 
продължителният емоционален стрес 
повишава мускулното напрежение 
в тялото. Угрижените действително 
седят с увиснала глава и рамене, 
така че вратът е този, който буквално 
понася тежестта на проблемите.

9 SOS-УПРАЖНЕНИЯ  
СРЕЩУ БОЛКИ ВЪВ ВРАТА
Напреженията във врата представляват болезнена реакция на тялото срещу 
стреса и всекидневните натоварвания. Добре е да се вземат мерки още при пър-
вите симптоми. Прочетете какво трябва да направите при болкова аларма, за да 
спрете неприятните оплаквания и да предотвратите тяхното хронифициране.

твърде често, напрежението в засег-
натите мускули става по-голямо. То 
остава, дори когато мускулът вече не 
е активен и отпускането му става все 
по-трудно. При едностранните трени-
ровъчни движения следователно се 
създава голяма опасност съедини-
телната тъкан и мускулите да слепнат 
и да станат чувствителни на болка. 
Също механиката в ставите при това 
се натоварва повече.
Логичното решение в борбата с бол-
ките във врата би било да се намали 
мускулното напрежение и да се раз-
тегнат скъсените мускули и части на 
съединителната тъкан. Промяната на 
някои всекидневни навици би могла 
да допринесе немалко за това.
Успоредно с препоръчаното разтя-
гане и мобилизиране добре органи-

зираното работно място също може 
да допринесе за добрата кондиция и 
здравето на врата. Мониторът трябва 
да бъде разположен на височината 
на очите. Гърбът трябва да е изпра-
вен, а коленете да са под нивото на 
хълбоците. Правилното разполагане 
на офисните мебели е предпоставка 
за здрав гръбначен стълб, особено 
в шийната област, и липса на болки. 
При монотонно работно натоварване 

Независимо от филигранната си ске-
летна структура, вратът може да 
понесе големи натоварвания. Когато 
обаче те са повече от възможностите 
му, той сигнализира с болки в гръб-
начния стълб и човек инстинктив-
но приема щадящо поведение, като 
се обездвижва още повече. Вместо 
да се предпази от по-нататъшно пре-

В такива случаи е желателна кон-
султация с лекар, особено ако към 
напрежението и болките се добавят 
други оплаквания като безчувстве-
ност на ръцете и дланите, рефлексни 
нарушения или мускулите са частич-
но парализирани.

Мотото е:  
останете релаксирани!
Коренът на всички злини често се 
крие в негативните мисли и грижи-
те, които си създаваме. При сериоз-
ни болести като депресии болките 
могат да са единственият физически 
симптом на заболяването. Тъй като 
когато психиката се претовари, нерв-
ната система минава на самостояте-
лен режим. Т.нар. психогенни болки 
се проявяват предимно в областта на 
сухожилията, мускулите, съединител-
ната тъкан и нервите.
Много може да се промени, ако човек 
е по-спокоен, затова паузите от време 
на време си заслужават. За целта 
човек може да си създаде навик да 
разгражда всекидневния стрес с често 
и дълбоко дишане. Усвояването на 
релаксиращи методи също не е загу-
ба на време и може до спести много 
бъдещи проблеми. Дори 10 минути на 
ден се отразяват като балсам на пси-
хиката и могат да възстановят балан-
са на нервната система.

Избягвайте едностранните 
натоварвания!
Дори занимаващите се със спорт 
хора нерядко се сблъскват с напре-
жения и схващания на врата, тъй 
като след всяка мускулна контрак-
ция се задържа остатъчно напреже-
ние. Ако едно движение се повтаря 
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е разумно да се правят чести паузи 
със специални упражнения за раз-
движване на врата.

Упражнения за прогонване 
на болката от врата
Не са необходими нито много уси-
лия, нито кой знае колко време, за да 
поддържате врата си в добро здра-
ве. Посочените упражнения могат да 
бъдат изпълнявани както на работ-
ното място, така и вкъщи – например 
вечер пред телевизора за отпускане на 
събралото се през деня напрежение.

1. Дълбоко дишане 
Повърхностното гръдно дишане може 
да създаде напрежения във врата. 
Затова дишането трябва да протича 

съвсем естествено в корема. Така не 
само ще бъде доставен повече кис-
лород на тялото, но и ще се отпус-
нат раменете.
Как да се направи: Седнете с изпра-
вен гръб на стол, на пода или на 
дивана. Затворете очи и поставете 
двете си ръце на корема. Поемете 
въздух така, че да го усетите в коре-
ма, и се опитайте да дишате дълбоко 
и пълноценно. При вдишване коре-
мът трябва да хлътне, а при издиш-
ване отново да се изравни. Раменете 
трябва да са отпуснати без напреже-
ние. Дишайте така около една минута 
и после бавно отворете очи.

2. Въртене на врата
Схванатият врат трябва да се раздви-
жи. С бавни мобилизации на шийна-

та част на гръбначния стълб можете 
внимателно да възстановите първо-
началната му подвижност.
Как да се направи: Седнете с изпра-
вен гръб и завъртете главата бавно 
по посока на часовниковата стрелка. 
Вдишвайте, когато главата е в дви-
жение и издишвайте, когато отново 
е напред. Изпълнявайте движението 
много бавно и осъзнато. След около 
1 минута върнете главата в изходна 
позиция и повторете упражнението в 
другата посока.

3. Странична флексибилност
Изометричното напрежение отпуска 
мускулатурата, без ритмично съкра-
щаване на мускулите. Така тя се под-
силва по един деликатен начин, без 
допълнително да се увеличава напре-
жението и слепванията. При това 
напрягане мускулът се разтяга по 
дължина, което му се отразява релак-
сиращо и благоприятно.
Как да се направи: Заемете изпра-
вена позиция. С дясната ръка окаже-
те страничен натиск върху главата, 
без да я движите. Главата също тряб-
ва да оказва натиск върху ръката, без 
при това да има движение в която и 
да е посока. Задръжте 5-10 секунди 
и преминете към флексибилната част 
на упражнението.
Поставете сега лявата ръка от гор-
ната страна на главата и внимателно 
разтегнете врата наляво. Ръката тряб-
ва бавно да изтегля главата настрани, 

докато усещането е приятно. В тази 
позиция вдишайте и издишайте 5-10 
пъти. После започнете всичко отнача-
ло от другата страна.

4. Флексибилен гръб
Това упражнение също функционира 
на принципа на изометричното напря-
гане преди разтягането.
Как да се направи: От изправена 
позиция поставете и двете си ръце 
на тила. Разтворете добре лактите и 
притискайте с ръцете отзад главата, 
както и главата към ръцете. Задръжте 
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това напрежение 5-10 вдишвания и 
започнете да разтягате раменния 
пояс, като изтегляте ръцете макси-
мално назад.

5. Дълъг врат
Това упражнение е естествено про-
дължение на предишното – флекси-
билен гръб.
Как да се направи: От същата пози-
ция с ръце на тила притиснете сега 
главата напред с брадичка към гръд-
ния кош. Ръцете трябва да разтя-
гат врата напред с такава сила, че 
усещането да е все още приятно. 
Задръжте 5-10 секунди.

Лактите са на височината на раменете и 
гръдният кош е отворен. При издишва-
не лактите се събират пред тялото, като 
гърбът остава изправен. При вдишване 
ръцете отново се изнасят настрани и 
гръдният кош се отваря. Упражнението 
се повтаря 8-10 пъти. След това ръцете 
се стръскват надолу и раменете съзна-
телно се разслабват.

8. Разтриващ масаж
Новите медицински изследвания 
показват, че при болки във врата 
обичайно предписаните от лекари-
те масажи често пъти нямат очаква-
ния ефект. В комбинация с регулярно 
разтягане, мобилизиране и отпускане 
обаче всекидневното им прилагане 
оказва благотворно действие.
Как да се направи: Поставете двете 
си ръце отстрани на врата, така че 
върховете на пръстите да се докос-
ват. Главата е леко наклонена напред. 
С палците натиснете странично на 
врата и направете силно разтриващо 
движение надолу. Повторете 8 пъти.

6.  Акупресура  
на очите / очен масаж

Ако напрежението във врата предиз-
виква и главоболие, бързо облекчение 
могат да донесат акупунктурните точки 
от вътрешната страна на веждите.
Как да се направи: С двата палеца 
леко притиснете точките, разположе-
ни под веждите при основата на носа. 
Извършвайте малки кръгови движения 
по посока на часовниковата стрелка. 
Внимавайте за това раменете да са 
отпуснати при изпълняване на упраж-
нението. Притискайте 5-10 вдишвания.

7. Отваряне на раменете
В стресови ситуации раменете много 
често увисват надолу. Това увеличава 
още повече напрежението във врата. 
Разслабвайте съзнателно раменете 
и не забравяйте да го правите преди 
всичко в стресови ситуации.
Как да се направи: Гърбът е изпра-
вен, ръцете са поставени на раменете. 

9.  Мобилен гръбначен  
стълб / усукано седене

Заради схванатия врат мобилността на 
гръбначния стълб може също да стра-
да. Тогава погледът към странични-
те огледала на колата при шофиране 
например може да стане невъзможен. 
С това упражнение флексибилността 
може да бъде върната и главата отново 
да бъде въртяна във всички посоки.

Как да се направи: Седнете с 
изправен гръб най-добре на земята. 
Усучете левия крак и го придърпай-
те към тялото или добре го изпъне-
те. Десният крак поставете над левия. 
С лявата ръка хванете бедрото на 
десния крак и леко го притиснете към 
корема. С върховете на пръстите на 
дясната ръка се подпрете на пода. 
Опънете ръката, отпуснете раменете. 
Издишайте и завъртете главата към 
дясното рамо. Може би ще успеете 
да погледнете през него? Задръжте 
в тази позиция 5-10 вдишвания, след 
това бавно сменете страната. n 
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ШОКОЛАДОВИЯТ  
МАСАЖ – НАСЛАДА  
ЗА ТЯЛОТО И ДУШАТА

„Горещият шоколад” е прекрасен не само на 
вкус. Благодарение на своите ценни състав-
ки той е балсам и за уморената или захабе-
на кожа. Обвит в ароматните изпарения и 
приятната топлина, по време на шоколадо-
вия масаж човек може чудесно да регенери-
ра както тялото, така и психиката си. За това 
помага хормонът на щастието серотонин...  

Познатият вкусен аромат се разна-
ся този път не от чашата на бюро-
то или от току-що изпечения слад-
киш в кухнята, а от масата за... 
масажи. И няма да става въпрос за 
изкушения, свързани с похапване. 
По-скоро за отпускане. За хранител-
ни вещества, витамини и мазнини. 
С други думи – за всичко, от което 
се нуждае кожата. Шоколадовият 
масаж й осигурява тези необходими 
съставки и я възнаграждава с гъв-
кавост. Дори малките кожни ранички 
могат да изчезнат. Тъй като шокола-
довата маса е с висока концентра-
ция на протеини и линолови кисели-
ни, които при това добре хидрати-

здравословен бонус е, че шокола-
дът повишава имунната защита на 
организма.

Шоколад за външна  
употреба
Шоколадът въздейства на кожата 
поне толкава добре, колкото на 
носа и езика. И то без да се отра-
зява на обиколката на талията. Той 
е отличен продукт против старе-
ене, осигуряващ на кожата кола-
ген и еластин, които успешно се 
борят с бръчките и предотвратя-
ват тяхната поява. Това предимство 
на шоколада е следствие от нали-
чието на полифеноли, които при-
тежават антиоксидантни свойства. 
Антиоксидантите предотвратяват 
образуването на свободни ради-
кали и по този начин предпазват 
кожата. Шоколадът помага също за 
ексфолиране на мъртвите клетки, 
увеличава притока на кръв и стиму-
лира обновяването на клетките. От 
всички плодове и растения какао-
вите зърна имат най-висок антиок-
сидантен потенциал и са чудесни 
източници на биологично активни 
вещества като витамини В1, В2, РР, 
провитамин А, минерали и микро-
елементи като калций, магнезий, 
калий, натрий и желязо.
Витамините и минералите, които 
се съдържат в шоколада, го пра-
вят перфектен овлажнител за кожа-
та. В състава му влизат още масло 
от ший и какаово масло, които при-
тежават отлични подхранващи и 
омекотяващи свойства. Шоколадът 
успешно се прилага върху изгоря-
ла от слънцето кожа, като значи-
телно подобрява нейното състоя-
ние и я поддържа добре хидрати-
рана. Глицеридите, съдържащи се 
в апетитното лакомство, поддър-
жат кожата тонизирана и стегна-
та. Те я правят мека, жизнена и по-
млада. Третирана с какаово масло, 
тя става бляскава и сияйна. Освен 
това, течната кафява маса почист-
ва и тонизира в дълбочина, пиг-
ментните петна изчезват, а фините 
бръчици се опъват. Ето защо шоко-

рат кожата. Какаото е богато също 
на вторични растителни вещества 
и полифеноли. А те ефективно дей-
стват срещу свободните радикали 
– опасните кислородни молекули, 
които могат да доведат до масив-
ни увреждания на организма, в това 
число на кожата. Допълнителен 

ладът все по-често влиза в състава 
на маски за лице, които са подходя-
щи за всички типове кожа – нормал-
на, суха и увредена.

Балсам за душата
Благотворното действие на „горе-
щия шоколад” обаче не свършва 
дотук: той се отразява добре и 
на психиката. Не само насладата 
от консумацията на популярното 
лакомство повишава нивото на хор-
мона на щастието, при външна упо-
треба също се увеличава отделяне-
то серотонин. При това без никакъв 
прием на калории! Тъй като съдър-
жащите се в шоколада активни със-
тавки действат и през кожата.
Доказано средство за борба със 
стреса, дълбоко релаксиращи-
ят масаж с шоколад е още по-
ефективен. Помага при преумо-
ра, изтощение, психическо напре-
жение и състояния на тревожност. 
Шоколадът не само тонизира тяло-
то и подхранва кожата с активни 
вещества. Попивайки в кожата, те 
действат на нервната система и 
като антидепресант. Затова тера-
пията успешно се справя с умора-
та, като възвръща емоционалното 
равновесие, дава чувство на спо-
койствие, блаженство и вътреш-
на топлина.

Но внимавайте: използваният за 
масаж „горещ шоколад” трябва 
да е с минимум 80% съдържание 
на черен шоколад. Само при тази 
висока концентрация съдържащият 
се в него теобромин можа да раз-
гърне пълното си действие. Именно 
той е активната съставка, отговор-
на за отделянето на серотонин и 
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ендорфини, в резултат на които 
успешно се разгражда стресът и се 
появява усещане за щастие.

Първо пилинг,  
след това шоколадов  
балсам
За да бъде ефективен масажът, 
преди него е добре кожата да бъде 
добре почистена с пилинг. При про-
цедурата се отстраняват излишни-
те и мъртвите клетки от епидерми-
са. Кожата става по-еластична, а 
порите по-фини. Целта на пилин-
га всъщност е да подготви кожата 
за „основното хранене”, т.е. ефек-
тивното поемане на съдържащи-
те се в шоколада активни вещес-
тва. След това може да се прис-
тъпи към шоколадовия масаж. Ако 
решите обаче да приложите маса-
жа с купен от магазина шоколад, 
ефектът може да се окаже дале-
че от очаквания. В закупения готов 
продукт се съдържат консерванти, 
емулгатори и вещества, които се 
втвърдяват. В козметичните сало-
ни се използват предимно какао 
на прах и масло. Какаото в смес-
та трябва да е с високо качес- 
тво, за да притежава пълния 
набор от ценни съставки – естес- 
твени антиоксиданти, полифеноли, 
теобромин, танини, които да сти-
мулират както кръвообращението, 
така и психиката. За приготвяне на 

В състояние е да топи 
целулит и да се справя 
с болки в гърба
Класическият масаж с шоколад 
подхранва и овлажнява кожата. Но 
при интензивно прилагане може 
да топи също целулит. В някои 
салони се предлагат комбинира-
ни услуги – пилинг, масаж, репинг 
и антицелулитни програми. Най-
голям е ефектът на антицелулитна-
та програма, която моделира тяло-
то. Има различни варианти на при-
лагане, в повечето случаи включ-
ващи и допълнителни продукти. 
Комбинацията между шоколад и 
кафе например идеално моделира 
тялото и има антицелулитен ефект. 
Тя започва с лек пилинг с мед 
и кокосови стърготини. С тях се 
обтриват проблемните участъци по 
кожата. След това се нанася серум 
от концентрат на какао и кафе. 
Основният масаж се прави с шоко-
ладов балсам, кафе и грейпфрут. В 
комбинация тези съставки идеално 
извайват фигурата, като шоколадът 
и кафето стимулират метаболизма 
на клетките и ускоряват разгражда-
нето на липидите.
Масажът с шоколад стимулира раз-
биването на подкожните мазнини, 
оттичането на лимфата и изхвърля-
нето на токсините. При това в аро-
матната смес се съдържат и други 
вещества освен какао. Щом тя се 
нанесе върху тялото, температура-
та се повишава. Загряването уве-
личава ефекта, тъй като допълни-
телно ускорява метаболизма. Така 
активните вещества от маската 
проникват по-надълбоко. 
Ефектът е особено добър при болки 
в гърба от схващане, обездвижване 
или стрес. След специфичен масаж 
на проблемните точки заливането с 
топлата шоколадова маса и увива-
нето с фолио болката преминава 
по-бързо, тялото е дълбоко отпус-
нато, а психиката релаксирана.
В крайна сметка резултатът от аро-
матната терапия е следният: кака-
овата смес се поема от кожата и 
я прави нежна и гладка. Тя при-
добива здрав, чист и искрящ вид. 
Тялото и психиката са отпусна-
ти, а настроението подобрено. В 
СПА-зоните и центровете за красо-
та шоколадовият масаж постоянно 
набира почитатели и се радва на 
все по-голяма популярност. Една 
истинска наслада за сетивата, 
тялото и душата. n

масажната смес миксът от какао 
на прах и масло за тяло (напри-
мер бадемово, зехтин или от гроз-
дови семки) се загрява до към 35 
– 40 градуса. Тази ухаеща какаова 
маса се нанася върху гърба, ръце-
те и краката с леки масажни дви-
жения. Основната цел на шокола-
довия масаж е отпускането, зато-
ва масажните движения тряб-
ва да са преди всичко приятни. 
„Мачкането на мускули” не е сми-
сълът на прилаганата процедура. 
Нежен масаж може да се направи 
също на врата, деколтето и коре-
ма. След нанасянето шоколадови-
ят балсам трябва да се остави да 
действа минимум 15 минути. Сега 
над 600 познати полезни състав-
ки са в състояние да окажат свое-
то благотворно действие на кожа-
та. След това „горещият шоколад” 
се отстранява с помощта на влаж-
ни топли кърпи.




