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Укрепване на гърба
със собствени сили
Силни и леки крака
Поглед в бъдещето:
Нови тенденции
в козметиката

ЗДРАВ ГРЪБ

- КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ
Всеки мечтае да няма оплаквания. Но 8 от 10 европейци се
сблъскват с болки в гърба по някое време от живота си. Други
10% страдат от постоянни схващания на раменете, врата или
ръцете. Прилаганото лечение често пъти не помага и засегнатите буквално свикват „да си носят кръста” по наистина
болезнен начин. Кои нови методи стимулират естественото
лечение и как да укрепите гърба си със собствени сили.
Според проведена през 2015
година здравна анкета „Страдам
от болки в гърба” е толкова често
срещана фраза, че я надминават единствено свидетелствата
за високо кръвно налягане. При
това засегнатите са признали, че
ефектът от провежданите терапии най-често е краткотраен.
Пак според същата анкета при
80 до 90% от хората с хронични (следователно продължаващи по-дълго от 3 месеца) оплак-
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вания се наблюдават също леки
форми на депресия. Много от тях
се чувстват безпомощни, често
пъти отчаяни.

Болките следват
определена формула

„На голяма част от хроничните
оплаквания, свързани с гърба,
за които не са открити ясни причини, човек може да повлияе,
единствено ако е активен самият той“, - е на мнение реномираният ортопед д-р Мартин
Марианович от Мюнхен. „В тези
случаи единствено психиката принадлежи към успешните
терапевтични методи.“ Тъй като
не само външната лоша стойка на тялото, но и вътрешната
отрицателна настройка, обусловена от негативния опит, душевни натоварвания или прекалено
много стрес, могат да доведат
до постоянно напрежение, а в
резултат на това до дразнене на
мускулатурата, сухожилията и
съответно до болки. В лечебната
практика това се свързва с простата формула за болка: напрежението предизвиква дразнене,
дразненето предизвиква възпаление, а възпалението – болка.
Тя от своя страна води до страх,
страхът - до стрес, а стресът
усилва болката.
Казано с други думи, напрег-

натата психика създава условия за възникване на болки в
гърба. Не е случаен изразът, че
той, тя или те са „под напрежение“. Погледнато от тази гледна
точка, хроничните болки в гърба,
независимо колко са тежки, имат
определена функция: те сигнализират, че нещо в живота трябва да бъде променено.
Затова специалистът насърчава своите пациенти да си зададат въпроса: наред ли е всичко
в моя живот? Движа ли се правилно и достатъчно? Правилна
поза ли заемам часове наред на
работното си място? Чувствам
ли психиката си претоварена
или обременена с тревоги и проблеми? Какво мога да променя, за да направя нещо добро за
себе си и гърба си?

Когато стресът
отслабва мускулите

„Веднага след като стресовата
ситуация премине, човек трябва
да положи усилия да се отпусне. Тъй като при продължителен стрес тялото отделя хормона кортизол, който стимулира разграждането на белтъчините в мускулите. А това означава,
че мускулната тъкан отслабва“, обяснява проф. Инго Фробьозе
от спортното училище в Кьолн.
„Когато мускулите се отпуснат,
те не могат достатъчно добре да
поддържат гърба. Вследствие на
това се натрупват напрежения и

липса на кислород, а мускулатурата не се обезпечава достатъчно с хранителни вещества. Други
последици от стреса са пристъпи на глад, наднормено тегло и
отслабване на имунната система. Те също не се отразяват благоприятно на гърба.
Който се чувства подценен в
работата или не получава признание за усилията си, страда
особено често от болки в кръста.
Ако се добавят над 40 работни
часа на седмица, освен всичко
друго бива засегнат и гърба. За
това свидетелстват проучвания
на Федералния институт за професионална безопасност и здраве в Дортмунд.

Специалистите предлагат като
възможно решение плаващото работно време, в което да
има повече шансове за почивки и правилно раздвижване.
Дали обаче това ще разтовари
напрежението в гърба? Проф.
Фробьозе вижда нещата по следния начин: „Плаващото работно
време естествено ще предостави нови възможности за организиране на ежедневието. Но за
болките в гърба то би могло
да направи нещо единствено,
ако спечеленото време се изпол‑
зва за раздвижване на гърба.
Остават обаче опасенията, че
много хора ще предпочетат да
правят други неща вместо това –
например да поспят повече.“
Факт е, че само силната мускулатура може оптимално да предпази гърба. Затова организацията на работната седмица трябва да бъде съобразена с това:
движението при всички случаи е
неотменно изискване за доброто
състояние на гърба.
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Необходимо е да настъпи преосмисляне. Не само от гледна
точка на здравословното поведение на всеки отделен индивид, но също и преди всичко от
страна на медиците.
Истината е, че болките в гърба
се предизвикват преди всичко
от проблеми в мускулите. Факт,
който нито един рентгенов апарат в света не може да установи, както изтъква Немското
дружество за лечение на болката. Реалността в медицинската
практика обаче е друга и се ръководи от мотото: „Имате проблеми с гърба? Трябва да се направи рентгенова снимка.“ При това
множество изследвания показват, че образната диагностика
не дава допълнителни сведения
при некомплицирани болки във
врата и кръста. Така много пациенти биват ненужно излагани на
рентгеново лъчение.
Д-р Марианович казва: „С изобретяването на рентгеновия апарат
човешкият начин на мислене се
е установил по определен начин.
Изхожда се от това, че причината за всяка болка в гърба трябва да се дължи на дегенеративна или обусловена от злополука
промяна. А те естествено могат
да бъдат открити с помощта на
модерната образна диагностика.“ В повечето случаи обаче
причината е друга.
Здравната система също не
допринася да се преосмислят
методите на диагностициране и
лечение. Консервативната медикаментозна терапия носи на
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ортопедите значително по-малко приходи от Здравната каса,
отколкото съвременните методи
на диагностика и лечение, включително оперативната намеса.
Хирургичната интервенция дей
ствително може да подобри качес
твото на живот, но успехът й найчесто е краткотраен. Не са редки
случаите оплакванията да се появят отново в рамките на две до
три седмици след операцията.
„При много пациенти например
се наблюдава т.нар. синдром на
неуспялата гръбначна хирургия“,
- обяснява д-р Марианович. „В
тези случаи след операцията се
образуват белези под формата на
болезнени втвърдявания.“

стимулира собствената инициатива на пациентите да променят
стила на живот и двигателните
си навици. Концепцията следва
модела на „интегративната превенция“, като включва от силови
тренировки на специални уреди,
гимнастика за мобилизация,
упражнения за разтягане и координация до отпускаща терапия и
обучение за правилна стойка на
гръбначния стълб. В продължение на 3 месеца за пациентите се
грижи интердисциплинарен екип
от лекари и физиотерапевти от
различни области. Досегашният
клиничен опит е показал позитивен ефект на лечение при 93% от
пациентите, като при всеки втори
болките са изчезнали напълно.

EMS – електрически
импулси се грижат
за стабилността

Дегенеративните промени като
износване естествено не могат да
бъдат възстановени. Чрез целенасочено лечение обаче тялото
може да започне да се поддържа така, че предизвиканата от
увреждането болка да намалее
или напълно да изчезне, а двигателният апарат да избегне понататъшни изменения и да продължи да функционира за сметка на компенсаторни механизми,
например подсилена прилежаща
мускулатура.
Накрая, но не на последно място,
трябва да се обърне внимание на
възрастово обусловените отслабване на мускулатура и загуба на
сухожилна тъкан след 40 години. Благодарение на това всеки
10-ти страда през нощта от болки
в раменете, врата или ръцете. В
резултат на калциране, сухожилни разкъсвания или т.нар. син
дром на компресия - фисурите
в раменната става се смаляват.
По този начин възниква напрежение в нервите, което води до възникване на болка. При повечето
засегнати оплакванията изчезват
през деня. От тежестта на отпуснатите до тялото ръце ставните фисури се уголемяват и така
натискът намалява.

FPZ: нов успешен модел
в терапията на гърба

Развитата от немски експерти
специална програма срещу хронични болки в гърба (FPZ) не
само помага за облекчаване на
неприятната симптоматика, но и
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ЕMS – тренировка на мускулите с
помощта на електрически импулси – също се използва в много
от центровете, в които се прилага FPZ-терапията. Включването
на електрически импулси позволява по-бързо възстановяване на отслабналата мускулатура – принцип, познат във физиотерапията вече от 50 години.
Нискочестотните електрически
импулси дразнят нервните клетки и предизвикват мускулни контракции. С допълнително включване на активни упражнения
ефектът се повишава трайно: 4
секунди ток и напрягане, 4 секунди пауза, 4 секунди ток и напрягане, 4 секунди пауза и т.н.

За ЕMS-тренировка, която може
да бъде практикувана между другото във всяко спортно студио,
не е необходимо нищо повече
от специално, плътно прилягащо
към тялото бельо. Върху него се
облича елек или анцуг с електроди. Тренировъчното време е максимум 20 минути и то може да
се практикува най-много един до
два пъти седмично. Тъй като при
EMS може да възникне опасност

от претоварване, е добре тренировките да се осъществяват под
наблюдение на специалист.

Витаметик – без болки
с „натискане на копче”

Успоредно с цитираните високотехнологични методи, съществуват и немалко успешни терапии
за укрепване на гърба от общата медицина (за тях прочетете
в следващия брой на списание
Аптека). Някои са съвсем прости, но показват забележителни
резултати. Това се отнася и за
т.нар. витаметик. Методът почива
на целенасочения натиск с пръсти от страна на терапевта на
определени точки от страничната вратна мускулатура на пациента. „Това цели възвръщане на възстановителните сили на организ-

ма“, - обяснява Фолкер Хофман
от образователния институт в
Ротенберг, който основава професионално сдружение за витаметик
в Германия през 2000 година. Там
междувременно са обучени над
330 специалисти по витаметик.
Методът води началото си от
Дейвид Даниел Палмър (1845 1913), известен като основателя на „американската хиропрактика“. Той изхожда от това, че
между здравето на човек, неговият гръбначен стълб и перфектното функциониране на нервната
система съществува тясна връзка. Синът на Палмър прецизирал
този подход и в крайна сметка се
концентрирал върху първия шиен
прешлен – атлас. Така постепенно се развил методът витаметик, който успешно се практикува
до днес. При него не става дума
за мануална терапия на блокади или гръбначни износвания, а
за целенасочено провеждане на
мускулен импулс.
Освобождаване от болката с
„натискане на копче“? Звучи твърде добре, за да е истина. Методът
витаметик обаче действително
позволява за части от секундата да се достигне до мозъка. „И
то точно до мястото, където се
срещат 11-ти (Nervus accessories)
и 12-ти (Nervus vagus) мозъчни
нерви“, - обяснява специалистът
по хиропрактика Хофман. „Nervus
vagus, т.нар. блуждаещ нерв, е

най-големият и важен във вегетативната нервна система. Nervus
accessories, известен още като
добавъчен нерв, представлява моторен нерв, който управлява активността на мускулите в
раменно-вратната област.
С помощта на лек импулс точно
на това свързващо място между
нервната система и мускулатурата мозъкът се учи отново на
съществуващата, но донякъде
„забравена“ способност да се
отпуска.“
След това тялото само осъщес
твява възстановяването. От решаващо значение е, че импулсът
трябва да се произведе с определена честота от 40 до 50 милисекунди. Това отговаря на естествената честота на нервния импулс в
отпуснато състояние. За да може
процедурата да бъде изпълнена с

необходимата точност, се използва специална витаметик-лежанка, чиято подложка за глава предава импулсите.
За да се прецени по-добре необходимото напрежение, може предварително да се направи динамичен тест за разлика в дължината
на краката. „При повечето хора с
оплаквания на гърба се наблюдава изкривяване на таза“ – пояснява Хофман. „При теста за определяне на разликите в дължината на
краката това ще стане очевидно.“
Препоръчват се 4 до 6 витаметик-процедури в рамките на една
седмица, за да може естественият възстановителен процес трайно да се запази в мозъка. Опитът
обаче показва, че при много от
страдащите от болки в гърба
още след първата процедура се
наблюдава трайно подобрение. n

5

БЪРЗА ПОМОЩ

УКРЕПВАНЕ НА ГЪРБА
СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ
Редовно отделяне на 10 до 15 минути за подсилване, разтягане или отпускане се отразяват
добре на гръбначната мускулатура. Уредите за самостоятелна терапия също могат да допринесат за подобряване състоянието на гърба. Дванайсетте най-добри съвети за самопомощ.
1. Здрав гръб с колоездене
и упражнения
на суингтренажор
Движението е задължително, а идеално за гърба е колоезденето. То
подобрява тонуса и подсилва мускулатурата. „До 80% от телесното тегло се отнема от седалката
на колелото и така се разтоварват
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коленните стави“, - казва ортопедът д-р Райнард Шнайдерхан, президент на Немската спинална лига.
„За да се щади гръбначният стълб,
от особена важност е правилният
избор на колело.“
Който обича да пътува удобно, трябва да се ориентира към холандско
или градско колело. Тъй като кормилото е разположено 10 до 15 см повисоко от повърхнината на седалката, то позволява да се седи в поизправено положение. Спортните
колела са подходящи за тракингколоездачите. Чрез лекото привеждане на гърба напред човек получава повече напрежение и сила в
краката. „Като цяло настройката на
седалката е от изключително значение за избягване болките в гърба“, е на мнение д-р Шнайдерхан. „Леко
свитите ръце освен това пружинират на кормилото и предотвратяват
схващанията.“
Съвет: Който иска да повиши
издръжливостта си, но да натоварва тялото си по-малко, трябва
да открие света на електрическите
велосипеди.
Добра двигателна програма може

да бъде направена и с помощта на
суингтренажор. Тя може да се осъществи между четирите стени и
във всеки сезон. При това предлага
възможност за смяна на активна с
пасивна тренировка или редуването на упражнения за издръжливост
с такива за разтоварване. В пасивния режим се включва електричес
кият мотор. Той предлага освободено от натоварване движение, при
което ставите на тялото нежно се
мобилизират и обмяната в тях се
регулира. От подобно движение
извличат полза предимно хора със
ставни проблеми или ограничено
движение, включително след прекаран инсулт.

уред подсилват гърба, сърцето и
съединителната тъкан, като ефект
се наблюдава при всяка възраст.
Други позитивни страни са повишаване на концентрацията, координацията, усетът за ритъм и равновесие. Тъй като при подскоците се
подсилват костите, упражненията
на мини трамплин са отлична превенция срещу остеопороза.

2. Мини трамплин
за цялостна мобилизация
Мини трамплинът между другото
се препоръчва на хора с ограничено движение. Чрез игровото, неволно напрягане и отпускане на мускулатурата се активира всяка клетка в тялото, като при това се стимулира обмяната на веществата.
15 минути на ден върху пружиниращата повърхност на спортния

3. Прост автомасаж
с ролка ковемо
При мускулни схващания могат да
помогнат и упражнения с ролка
ковемо, която регулира баланса
между напрежението и отпускане-

то. За целта са достатъчни само 2 3 минути на ден.
Остеопатът и физиотерапевт
Даниел Вайс от Гилхинг, един от
създателите на все по-популярния
терапевтичен уред, казва: „С помощта на вътрешната вдлъбнатина и
специалния материал, който е разработен така, че да наподобява
човешката кожа и тъкан, става възможен един много прост, но ефективен автомасаж.“ Разработването
на тренировъчното приспособление трае 4 години. От 2014 то излиза на пазара и веднага се налага като предпочитан лечебен уред
в много физиотерапевтични практики. Лесно преносимата ролка
се превръща в постоянен спътник
дори на професионални спортис
ти, които я използват за активно
релаксиране, отпускане на блокадите и като превенция на мускулни
пренапрежения.
Даниел Вайс и неговият екип са
анализирали как хората интуитивно си помагат сами при ежедневни
болки в гърба. “По правило човек
се протяга и се опитва да раздвижи гръбначния си стълб. Същото
нещо прави ковемо. Дали в седящо положение, или в легнала позиция на пода: с всяко движение
гръбначният стълб и мускулатурата се разслабват и кръвообраще-

нието се подобрява. Успоредно с
това подобните на пръсти грапавини по уреда масажират прилежащата тъкан.“ И това е възможно също
в областта на гръбначния стълб,
тъй като той се нагажда към вдлъбнатините на ролката.
Съвет: Ролката може да бъде
използвана също в ежедневието на
работното място, като се постави в
областта на кръста между гръбначния стълб и облегалката на стола.
Това е достатъчно да се мобилизират лумбалните прешлени на гръбначния стълб и да се разхлаби
цялостно мускулатурата.

4. Подвижни
с йога за гърба
Предназначените за гърба йогаупражнения активират гръбначния стълб и раменете, като подсилват също мускулите. За целта:
седнете на пети, притиснете гръдния кош към бедрата и изпъне-

те ръцете максимално напред (1).
Вдишайте, повдигайки леко гръдния кош, главата и врата, докато не заемат линия успоредна на
пода (2). Издишвайки, повдигнете
гръдния кош максимално нагоре и
задръжте в позиция „котешки гръб“
(3). Отново вдишайте и отпуснете
надолу средната част на гърба (4).
Който е по-трениран, може допълнително да продължи с поза „куче“:
докато издишва, да се изправи на
крака с ръце, подпрени на пода (5).

При това гърбът трябва да се разтяга по дължина. Ако обтягането в
задната част на краката е твърде
голямо, те могат да се държат леко
свити в колената. Задръжте позата за едно вдишване и издишване. После заемете коленна опора
и започнете серията отначало.
Повторете 5 пъти.
Варианти: За разтягане на врата
може да се направи мост от раменна опора: от легнало положение,
свити в коленете крака и стъпала,
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По-редки
позиви
за уриниране –

Ето как може да се постигне дълбоко отпускане и релаксация на
гърба: топката редондо трябва да
се надуе леко, така че като се стис
не между двете ръце да останат
около 10 см. После трябва да се
застане с гръб към стената, като
топката се постави между нея и
лумбалната област на гръбначния
стълб. След това с леко свити в
колената крака трябва да се оказва натиск върху нея. Важно е да
се появи чувство за приятно отпускане, докато топката бавно се при
движва нагоре, надолу и встрани по
стената, може да бъде притискана
и с въртеливо движение.
Съвет: С малко въздух топката
може да бъде използвана като подпорна възглавничка, също за масаж
и отпускане на напрежението във
врата.

ПОВЕЧЕ РАДОСТ
от живота

6. Слашпайп – нова стойка
със силата на водата
поставени до хълбоците, се повдига тазът, без да се отделят раменете от пода. Тазът се задържа в найвисока позиция за едно вдишване и
издишване и отново се отпуска на
пода. Упражнението се повтаря многократно.

Междувременно нова мода завладя спортните студия – препоръчваната и за укрепване на гърба тръба
от изкуствен материал, напълнена
с вода, известна като слашпайп.

5. Подобряване усещането
на тялото с топка редондо
Топката редондо е направена от много
лек и фин материал. Тя е компактна и
това прави както възстановяването,
така и тренировката възможни навсякъде. С помощта на малките гимнастически уреди човек по лесен начин
може да подобри усещането за тялото си. Предлагат се в различни размери: 18, 22 и 26 см. Използват се за
укрепване на коремната мускулатура, отпускане на гръбначния стълб,
укрепване мускулите на врата, седалищната или бедрената мускулатура.

„Голямата разлика между нея и
един нединамичен уред за силова тренировка се състои в това, че
слашпайп създава собствена динамика чрез движението на водата
във вътрешността на тръбата“, обяснява изследователя на движението проф. Юрген Фрайвалд
от университета Вупертал. „Тази
собствена динамика е неуправляема. Затова упражненията стимулират координацията, равновесието и сензомоториката.“ Тъй като
докато тръбата се движи, водата
в нея също се движи и постоянно
променя съотношението в тежестта
си. Човек трябва да реагира наис-
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тина бързо, ако не иска да загуби
равновесие. Затова тренировката
със слашпайп се превръща в един
вид биофидбек-тренировка за регулиране на собствената стойка. И
всичко това при динамично движение с пружиниращи стъпки, навеждания и упражнения за коремните мускули.
Накратко слашпайп може да донесе следните ефекти: подобряване
на мускулната интеракция, повишаване на силата и издръжливостта, подобряване на стойката и усещането на тялото, повишаване способностите за концентрация, подобряване на обмяната на веществата,
регулиране на сърдечно-съдовта
система. Упражненията със слашпайп могат да бъдат изпълнявани
и в домашни условия.

7. Уред за масаж шиатцу
отпуска напреженията
Напрежението в раменете и врата
може успешно да бъде премахнато с помощта на акупресура от
традиционната китайска медицина
или нейния японски вариант шиатцу. Принципът е следният: масажистът обработва напрегнатите
части от тялото с палците, върховете на пръстите или цялата длан, за
да се подобри кръвообращението
и по този начин да се отпусне мускулатурата.
Съществува и практичен уред за
масаж шиатцу, който може да бъде
използван у дома. Достатъчно е
човек да се разположи удобно на
кресло или на диван, да обхване с уреда проблемните зони
(врат, рамене, определени части
на гърба) и бавно да ги движи в
различни посоки, докато интегрираните масажни главички осъществяват въртеливия натиск на шиатцу-движенията. Така в рамките на

няколко минути може да се постигне дълбоко отпускане на схванатите мускули и релаксиране на гръбначния стълб, включително в зоната на врата и раменния пояс.

8. Предпочитаната затопляща
терапия – торбичка с микс
от полски билки

Топлината действа многопосочно. Тя
успокоява нервите, отпуска мускулите, повишава имунната защита и раздвижва кръвта. Успоредно с класическото затоплящо шише или инфрачервената лампа в народната медицина се използват торбички, пълни с
билков микс от полски треви, цветя и
семена. Те стимулират локално кръвообращението. По този начин се
отстранява медиаторът на болката и
се ограничава действието на вещес
твата, които я предизвикват.
Чрез етеричните масла и противовъзпалителните съставки, съдържащи се в тревите, цветята и семената, този ефект се засилва. За целта
преди употреба торбичката се нагрява и овлажнява на водна пара за
около час. После за известно време
се охлажда на въздух и се поставя
на болното място пак за около час.

9. Кални бани – лечебната
сила на природата
Помощ може да донесе и друг дар от
природата - лечебната кал. На пазара съществуват разнообразни продукти, които са предназначени за
използване в домашни условия – от
калните бани, през мазилата, сапуните и лосионите до възглавничките с лечебна кал. Те помагат на
човек да се освободи от напрежението и да подобри подвижността си.
Предимството е, че калта може да
съхрани топлината за дълго време,
като бавно и равномерно я предава на тялото. При нужда възглавничките с лечебна кал се затоплят
лесно във фурна или микровълнова печка. Също кални бани могат да
бъдат направени в домашни условия след консултация с лекар. За
целта: 10 до максимум 30 минути
калният микс се разтваря във вана
при температура на водата 38 до 42
градуса и след това се остава в нея
за около половин час.
Съвет: Калните бани имат много добро
действие при ревматизъм, артроза,
заболявания на съединителната тъкан
и климактерични оплаквания.
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ЗАБРАВЕТЕ ЗА
ТЮТЮНДЖИЙСКАТА КАШЛИЦА!

¢ ¡
Пастили за смучене

9Намалява честотата на кашличния рефлекс
9Предпазва лигавицата
9Облекчава чувството на сухота
в устната кухина
9Действа освежаващо

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

10. SOS-помощ с пластири,
компреси и разтривки
Когато човек търси по-бърз и лесен
затоплящ ефект, в ежедневието
може да използва загряваща маз,
пластири или компреси. Активното
вещество в тези SOS-помощници
най-често е съдържащият се в лютите чушки капсаицин или синтетичният нонивамид. Ефектът е засилено
кръвообращение и оттам успокояване на болката, както и по-добра подвижност в рамките на поне 8 часа.
Схванатите мускули извличат полза
и от лечебните свойства на маслата. Предпочитани от тях са: маслата от смърч (особено при обусловени от стрес оплаквания) или алпийски клек (при възпаление и нарушена функция на болното място);
съдържащите камфор, борово или
розмариново масла (при загуба на
сила); лавандуловото масло (при
напрежения и стрес); извличаното
от цветовете на жълтия кантарион
масло (при мускулна треска) или
съдържащите ментол лечебни тинктури (при мускулни и ставни болки,
схващания, травми).

11. Хомеопатия - гранули
като ефективна терапия
за гърба
Хомеопатията също може да доведе
до положителни резултати при проблеми с гърба. При ограничена подвижност например може да помогне
Rhus toxicodendron. Листата на разпространеното предимно в Северна
Америка дърво се използват в хомеопатията. Те могат да подобрят състоянието при напрежение, пресилване и изкълчвания. Стандартната
доза (потенция D6) е 3 пъти на ден
по 5 гранули. И още един съвет от
специалистите по хомеопатия: след
претоварване, когато човек се чувства изтощен и страда от мускулна
треска, си струва да опита популярната Arnica montana.
Други монопрепарати, които биха
могли да бъдат от помощ са:
Belladonna (при ишиасни болки или
схванат врат); Calcium carbonicum
(при лумбаго, чувство за слабост
в гърба); Ruta (след наранявания,
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мускулни разтежения, изкълчвания) или Sepia (при слабост в кръс
та, например преди менструация).
Съществуват и ефективни комбинирани препарати, но за тях е найдобре човек да се посъветва със
специалист-хомеопат, от когото да
получи индивидуален съвет.

12. Самохипноза
– автосугестията може
да направи чудеса
Самохипнозата е балсам за душата и тялото при това не само вечер
преди заспиване. С помощта на
т.нар. автогенен тренинг човек
може да се освободи и от стреса,
и от болките, тъй като при дълбокото отпускане неприятните усещания изчезват.
Практикуващият
лекар
от
Марианович-център за диагностика и терапия в Мюнхен препоръчва следното упражнение: „Бройте
бавно от едно до десет, като обръщате специално внимание дали
някъде в тялото ви нещо се нуждае
от повече разслабване, отпускане и релаксиране. При всяко число
съзнателно изричайте съответната
сугестия и проследявайте какво се
случва в тялото ви. Преди и след
всяко число дълбоко вдишвайте
и издишвайте. Накрая останете в
отпуснато състояние - дотогава,
докогато се чувствате добре.” n

Сугестии от 1 до 10

1: Аз съм спокоен и отпуснат.
2: Опитвам се да спечеля още
малко преднина и да загърбя
миналото.
3: Повторете формула 2.
4: Аз се отпускам. Падам като
перо, бавно и люлеейки се,
все по-надолу и по-надолу.
5: Повторете формула 4.
6: Всичко е маловажно, болките
в гърба ми изчезват.
7 и 8: Повтаряйте формула 6.
9: Аз съм спокоен, разслабен
и отпуснат.
10: Повторете формула 9.

СИЛНИ И ЛЕКИ КРАКА
Изпъкналите синкаво-червени линии по краката създават не само
естетични, но и здравословни проблеми. Най-добрите съвети за здрави крака, които ще ви помогнат да се чувствате леки и подвижни през
лятото дори при венозна слабост.

Около 66% от жените и 51% от мъжете в Европа страдат от варикозна
болест - медицинското наименование
на паякообразните мрежи от повърхностни микровени и изпъкналите в
напреднал стадий разширени вени,

които загрозяват краката. Никой не се
нуждае от тях – не само от естетични,
но и от много по-важните здравословни съображения.
Кръвообращението в организма
представлява система от еднопосочни потоци. Сърцето изпомпва обогатената с кислород в белите дробове кръв
и с помощта на артериите я разнася
до най-отдалечените части на тялото.
Обратният й път се обслужва от вените, които връщат „употребената” кръв
към белите дробове и сърцето, след
което процесът започва отново. На ден
през съдовете се транспортира около
7000 литра кръв. Откакто човекът се
е научил да ходи изправен, в неговите
крака са се развили механизми, чието
предназначение е да противодействат
както на земното притегляне, така и на
огромната сила на изтласкване, докато връщат кръвния поток обратно нагоре. Несъмнено тежка работа, но със
силни и еластични венозни стени тя
се извършва безпроблемно. Тъй като

вените разполагат със специални вентили, т.нар. венозни клапи, които регулират кръвния поток и осигуряват неговото безпрепятствено движение. Те
се отварят, за да пропуснат потока
към сърцето и се затварят, ако кръвта
започне да тече в неправилна посока.
Функцията на венозните клапи се подпомага от мускулатурата на прасците, тъй като венозните съдове нямат
собствени мускулни влакна. Можете да
си го представите нагледно, ако задържите в ръка отворена туба с паста за
зъби с гърлото нагоре и стиснете юмрука си. По подобен начин функционира „мускулната помпа”: при контракция
мускулите притискат вените и кръвта
се изтласква нагоре.
Подобни идеални условия обаче
се случват рядко в ежедневието.
Продължителното стоене и седене на
работното място или вкъщи затруднява циркулацията. В 80 до 90% от случаите става дума за загуба на еластичност на съдовете, която е генетич-

но предопределена. Летните температури допълнително влошават ситуацията, тъй като топлината разширява съдовете. Така вените се разтягат и отпускат с времето.
При намаляване еластичността на
съдовите стени се отделят т.нар. лизозомални ензими. Те разграждат вредните вещества като отряд за пречис
тване на кръвта отвътре. Ако концентрацията им надскочи нормалните
нива обаче, те посягат на колагеновата
мрежа във венозните стени и те стават
пропускливи. Течностите се изливат в
прилежащите тъкани, краката се поду-
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жение, което всъщност води до важното напрягане и отпускане мускулатурата на прасците. Затова запазете високите токове само за специални случаи,
а за всекидневието избирайте удобни
ниски обувки. И колкото е възможно
по-често ходете боси!
l

ефективен, но щадящ метод.
Ако имате проблеми с вените потърсете консултация със специалист (флеболог), който ще може да разясни различните терапевтични възможности и
да ви посъветва коя би била индивидуално най-подходяща за вашия случай. Колкото по-рано потърсите съвет
от лекар, толкова по-лесно могат да
бъдат предотвратени уврежданията, а
при нужда и отстранени.
Топлината разширява кръвоносните
съдове, затова през лятото при хора
с венозна слабост оплакванията се
влошават. Специалистите съветват да
поддържате краката си във форма по
следния начин:
ват и започват да болят. Ефективна
защита от подобни отоци имат някои
растителни вещества като екстрактът
от див кестен: според свидетелствата на множество изследвания съдържащият се в него есцин уплътнява
венозните стени, противодейства на
възпалението и стимулира кръвообращението.
По време на сън отварянето и затварянето на венозните клапи естествено
не функционира. Кръвта се задържа и
вените се подуват. Но докато видимите
под кожата мрежовидни повърхностни
вени представляват преди всичко козметичен проблем, положението с поголемите изпъкнали съдове е различно. Поради нарушения кръвен поток
при т.нар. варици могат да възникнат
възпаления и тромбози. Образувалите
се кръвни съсиреци (тромби) от своя
страна могат да доведат до животозастрашаващи запушвания на съдо-
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вете. Затова при пътуване със самолет хората, които страдат от венозна
недостатъчност, задължително трябва да носят стягащи или компресиращи чорапи. В дългосрочен план нарушенията на кръвообращението могат
да доведат до варикозни язви по краката. Затова не подценявайте проблема и вземете мерки за подсилване на
венозната система.
При изчерпване на консервативните терапевтични възможности – от
компресиращите чорапи до медикаментите, могат да бъдат приложени
различни оперативни методи. Дълго
време т.нар. стрипинг – механично
отстраняване на увредения кръвоносен съд с помощта на метална сонда
– е бил най-разпространената оперативна интервенция. В наши дни особено при по-малки разширени вени
медиците предпочитат да се насочват към по-неинвазивните безкръвни
методи, които се провеждат с местна
упойка най-често амбулаторно и протичат почти безболезнено.
При склеротерапията в увредената
вена се инжектира вещество, наречено
склерозант. То предизвиква слепване
стените на третирания кръвоносен съд
и в крайна сметка превръщането му в
съединителна тъкан, която организмът
резорбира. Крайното заличаване на
уврединия кръвоносен съд се проявява след седмици или месеци. Дотогава
на мястото, където е била вената, се
наблюдава известно посиняване или
пигментиране на кожата. Също лазерната терапия, при която лекарят „заварява” увредената вена, се счита за

l

Повече движение

За „мускулната помпа” всяко движение
е от полза. Затова изкачвайте стълбите вместо да ползвате асансьора,
вместо с колата на къси разстояния
ходете пеша и правете упражнения с
крака, докато седите (въртете стъпалата, повдигайте се на пръсти и на пети,
стягайте и отпускайте прасците).
l

 оддържане
П
с компресиращи чорапи

Медицинските компресиращи чорапи
(най-добре е да се купят по рецепта,
за да бъдат индивидуално напаснати) притискат разширените вени, като
по този начин позволяват на венозните клапи отново да се затварят и кръвта безпроблемно да се връща към сърцето. Важно е чорапите да се носят
постоянно, а при средно тежки случаи
поне при извънредни натоварвания за
съдовата система като продължителни
полети и пътувания с влак или кола.
l

Вдигане краката нагоре

Когато кръвта може да тече по-лесно
по обратния пък към сърцето, вените и
техните клапи се разтоварват. Затова
вместо елегантно да кръстосвате крак
върху крак, намерете начин по-често да вдигате краката на високо и да
разтоварвате венозната си система с
каране на колело във въздуха.
l

Топло-студени обливания

По време на сутрешния душ отделете няколко минути за топло-студени
обливания на прасците. Завършвайте
обливанията винаги със студена вода.
Посредством температурното дразнене венозните стени се свиват и с времето добиват еластичност. Успоредно
с това се регулира кръвообращението. Кръвоносните съдове могат да
бъдат тренирани и с помощта на други
контрастни процедури, стига да бъдат
изпълнявани правилно – да не се прекалява със затоплянето и то винаги
да е последвано от адекватно охлаждане. Например парна баня и основно обтриване на тялото с лед или 10
минути сауна и 5 минути в студения
басейн, последвани от поне 10 мину-

Сменяне на обувките

Когато са на високи токове, стъпалата
не могат да се разгъват и да извършват своето характерно търкалящо дви-

ти почивка.
l

Всекидневни упражнения

За да поддържате вените си във
форма, е добре редовно да изпълнявате кратки упражнения. За целта е
достатъчно да отделяте не повече от
10 минути на ден. Сутрин и вечер в
леглото „карайте колело” във въздуха. По няколко пъти на ден минавайте
през стаята на пръсти и на пети. Може
да изпълнявате упражнението също,
докато седите на бюрото или пътувате
със самолет, като повдигате стъпалата
първо на пръсти, после на пети.
l

Ядене и пиене

Може да подпомогнете вените си и
чрез целенасочен избор на храни.
Д-р Щефан Хилеян, флеболог и прок
толог от Хановер, препоръчва омега-3-мастните киселини: „Те поддържат вените еластични отвътре и по
този начин подобряват кръвопотока”.
Добри източници на омега-3-мастни
киселини са лененото семе и морските риби като сьомга, херинга и скумрия. Позитивно влияние върху съединителната тъкан оказват също витамините С и Е, съдържащи се в чушките,
мангото или лешниците. Освен това
д-р Хилеян препоръчва да се изпива минимум по 1 чаша вода на час,
тъй като достатъчното количество течност в организма не позволява сгъстяването на кръвта и подпомага полесното й транспортиране по съдова-

Какви нови тенденции в козметиката ни очакват
през следващите години и как бихме могли да
се възползваме от тях. Експерти правят обзор
на актуалните модни течения в областта на разкрасяването, както и на появилите се на пазара
иновативни продукти.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Нашите основни емоционални
потребности си остават същите
– днес, преди хиляда години или
след хиляда години: ние искаме да
бъдем обичани, да се чувстваме
като част от общността и да получаваме признание. Също желанието за красота и вечна младост е
дълбоко вкоренено в психиката ни.
Според теоретиците на еволюцията атрактивната външност в крайна сметка повишава шансовете ни
да се свържем с партньор със здрави гени.
Единствено отговорите на въпросите как да осъществим тези копнежи и какво намираме за красиво
се променят непрекъснато и зависят от „духа на времето“: докато в
следвоенните 50-те години например са били предпочитани пищните форми и женствените извивки
на Мерлин Монро, то в по-късния
период на презадоволено общес
тво за еталон се счита ултраслабия модел на Туиги. Силиконите,
които се налагат като революционна форма за грижа и придобиване
блясък на косата, в наши дни започват все по-често да отсъстват от
шампоаните и балсамите, тъй като
потребителите ги намират за неестествено слепващи и сплескващи
фризурата.

„Никой не може да
се противопостави
лесно на модата“
Човек приема актуалния си вкус и
мироглед като абсолютна истина.
Трудно му е да отстъпи крачка назад
и да погледне на живота си от дистанция, за да да установи, че всичко би могло да изглежда и по разли-

чен начин. А ако все пак успее да го
направи, ще може ли след това да
разчита на преценката си?
„Никой не може да се противопостави толкова лесно на модата“, - казва
изследователката на духа на времето от Хамбург Кирстине Фратц,
управител на агентурата Цайтгайст
ханделн. „Дори когато от самото

начало една нова тенденция не ни
допада, околният свят постепенно ни заразява с нея. И внезапно си даваме сметка, че въпреки всичко постъпваме като другите
– дори да е само отчасти.“ Случва
се например, че сивият или черният лак за нокти, който първоначално сме намирали за твърде силен,
започва да краси и нашите пръсти,
а цветните комбинации като червено и розово, които сме възприемали
като ужасни, да считаме за особено
рафинирани. Също веждите, които
с години сме изтънявали с пинцета до тънка линия, започват да ни
изглеждат неестествени, без да сме
в състояние да обясним защо така
внезапно сме започнали да предпочитаме храстовидния им вариант.
Малко по-бавно се разпространяват новите тенденции в козметичната грижа, тъй като с тях човек
не се сблъсква директно на улицата. Но там също се повлияваме
от опита и мнението на околните.
От приятелката, която демонстрира перфектна кожа и не спира да
хвали своя вегански крем за лице
или колежката, която се кълне в
ефективността на модерните хайтех уреди за баня.

чават две основни насоки на развитие: От една страна са тенденциите, които непрекъснато нарастват, но продължават да се развиват в една и съща посока –
например към натуралната козметика. Докато преди няколко години жените се радваха, ако използваните от тях козметични средства
съдържат чисти натурални съставки, в днешно време това не им е
достатъчно и те търсят вече продукти с печат „веган“. От друга
страна възникват т.нар. противоположни трендове, които се проявяват най-вече тогава, когато едно
движение е достигнало връхната си точка. „След като през 80-те
и 90-те години гримът не можеше
да бъде достатъчно шарен и се
комбинираха всевъзможни неонови цветове, жените от новото хилядолетие започват да предпочитат

по-естествения вид, който изглежда като негримиран“, - обяснява
Кирстине Фратц.

Но: останете верни
на себе си
От всичко обаче най-важното е да
се чувствате добре в кожата си.
Много модни тенденции могат да

Лято с
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И ето че всички
започват да го правят
Но как възниква подобна нова тенденция? Какво повлиява духа на
времето? Изследователите на модните течения в козметиката разли-
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не ви допаднат, да не ви отиват
или просто да нямате възможност
да вървите в крачка с времето.
Те обаче не са неотменен закон
и не трябва да бъдат спазвани на
всяка цена. Чрез сляпо следване
на модата човек може да се обезличи, а понякога дори да постигне
комичен ефект. Добре изглеждащите хора знаят, че всяка мода трябва
да бъде адаптирана към личността
така, че да я обогати, а не да ограби нейната индивидуалност.
Ето и какви актуални тенденции
набелязват специалистите:

своеобразен бюти-мейкър с полагани външно оцветяващи съставки боядисването на косата се превръща в нов колоризиращ тренд,
от който отпада задължителното
подновяване на цвета на всеки
6 седмици. Единственото правило е боята да се нанася по-скоро
неравномерно, отколкото на точни
линии – така резултатът е по-естствен.

Ще успяваме все повече
за все по-малко време

Все повече и повече започваме да
възприемаме здравото неувредено тяло като ценно качество, което
намира израз дори в желанието да
се постигне безупречно равен тен.
При това все по-малко са хората,
които пренебрегват възможностите, които може да предложи добрият грим. Затова на визажистите им
е хрумнала нова техника за гримиране: при т.нар. грундиране на
лицето грубо се полага течен базов
грим, който се оставя върху кожата за около 10 минути, преди фино
да се разпредели по нея. Така
той приема температурата й, подобре се свързва с нея и междувременно става невидим. Т.нар.
контуриране, развито от стилистите
още през 90-те години като любим
метод за оптично коригиране пропорциите на лицето посредством
тъмен и светъл грим, не само се
радва на оптимизирани текстури,
но благодарение на стъпковидните
отделения в новите опаковки вече
може с лекота да бъде прилагано
и у дома. Съвет: за да се постигне оптимален тон, могат да бъдат
смесвани повече нюанси.

Тенденция 1:

Много от дейностите, които отнемат известно време като намазване на тялото с крем или поставяне на спирала за мигли вече могат
да бъдат правени и под душа. Като
боди лосионите, които не само не

се отмиват бързо, но се възприемат особено добре от кожата с
помощта на топлата вода, отваряща широко порите. Най-много
три часа вместо осем ще са необходими на бронзиращите кремове, за да бъде придаден на кожата равномерен тон. А специални
топ лакове редуцират времето за
съхнене на оцветените нокти до
няколко секунди. Но не само козметичните продукти се приспособяват към динамичното ежедневие, също т.нар. „лоу-мейнтанс“
фризури, т.е. такива с малко чакане, улесняват живота ни. Така от

Тенденция 2:

Здравият външен вид
се издига до най-важния
атрибут на красота

Тенденция 3:

В банята се появяват
все повече хай-тех уреди
Скоро под термина „медицинска
красота“ няма да се разбира само
заемане на високо ефективни със-

тавки от медицината: в домовете
ни ще се появят и необходимите за
това технически уреди. Например
т.нар. стилизатор за коса, който
оптимизира ефекта от лечение на
косата с инфрачервена светлина
така, че то да има по-продължително въздействие и да може да
издържи до три измивания. Или
серум-апликаторите, които отпускат тъканите било с ултразвук,
било с галваничен ток и по този
начин подобряват възприемчивостта на кожата: променливият
ток регулира кръвообращението и
потока на лимфата, като успоредно с това отпуска мускулите. Така
не само се абсорбират по-добре
активните вещества от серума, но
и се заличават фините мимически
бръчки по лицето. Друг иновативен
уред е ултрасоник кожният активатор, който посредством ултразвуков масаж „отваря“ кожата за
приложения съхраняващ влагата
хиалуронов гел.

появяват все повече продукти за
лице, които затварят порите, правят кожата по-фина, а тена по-равномерен. Както и пилинги с плодови киселини, които с помощта
на екстракти от ябълка, мляко или
сурова захар нежно свалят горния
слой на кожата, за да може отдолу да се открие по-чист и сияен
тен. Но не бива да се притеснявате: дерматолозите са на мнение,
че според типа кожа е безопасно
да се прилага до 70%-ова плодова киселина, а в предназначените
за домашна употреба козметични
продукти тя рядко надхвърля 20%.
Независимо от това с пилинга не
бива да се прекалява. Най-добре е
той да се прави вечер веднъж седмично и на следващия ден кожата да се пази от светлина – също
през зимата. Предлагат се и препарати с високо ефективни комбинации от активни съставки, например
от обновяващата кожата гликолова киселина и стимулиращи я пептиди. Или пилинг миксове, които
подмладяват кожата с комбинация от ябълчена, млечна и лимонена киселина, допълнена от ябълков оцет и екстракт от зелен чай.
С порцеланов тен може да се сдобиете също, ако използвате кремове с рефлектиращи стрити части-

Тенденция 4:

Анти-ейджинг
ще означава много повече
от само без бръчки
Досега в остаряването ни смущаваха преди всичко бръчките.
Но не само фините линии
издават годините – много
изследвания показват, че лошият тен
допринася не помалко за това.
Ето защо на
пазара се
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ци и екстракти от един вид роза –
Paeonia Lactiflora, които позволяват на кожата веднага да изглежда оптично по-фина. Увреждащите
се с годините нокти също могат да
бъдат „подмладени“ с ексфолианти, които изглаждат неравнос
тите с натурални пилингови частици, например от стрити арганови ядки.

По-голяма популярност придобива
и екзотичната доскоро веганската
козметика, особено ако е с печат
за био-качество. Особено много в
нея се залага на съставки, които
съхраняват влагата в кожата като
екстракти от букови пъпки и семена от нар, масла от арган, ший
или вечерна роза (вечерна иглика,
нахткерце).

Тенденция 6:

В оазисите за релаксация
и спа-центровете
се срещат приятните
усещания с вярата

Тенденция 5:

Природата удовлетворява
нарастващите ни
потребности все по-добре
Продажбите на натурална козметика постоянно се увеличават.
Печатът „био“ вече не е новина и
започна да се налага като стил на
живот. Така от добро пожелание
той се превърна в изискване за
качество на козметичните продук
ти. Който обаче се вглежда внимателно ще открие, че тя започва да си проправя път и към продуктите за разкрасяване: успоредно със сертифицираната натурална козметика се появи и категорията на „близки до природата“ разкрасяващи продукти, които предлагат среден път и съдържат съзнателно намален процент от конвенционално използваните съставки. Много от фирмите се ангажират също да взимат съдържащите се в микропластиката частици за пилинг от подпочвени води.
Все повече производители на козметични средства се отказват от
изкуствените консервиращи и парфюмиращи вещества или планират да го направят в близките
години.

Противоположна на обществените илюзии за самозаблуда тенденция е променянето на това, което
свързваме с понятието „уелнес“:
за в бъдеще тази област ще се
свързва все по-силно със свръхестественото – една промяна, на
която трябва да се гледа сериозно, вместо да бъде осмивана, тъй
като се установява все по-здраво
в обществото. „Много хора търсят
смисъла на живота си далече от
техниката и производствения график. И когато през уикенда отиват
на спа вместо на църква, се надяват да намерят там както физическо, така и духовно пречистване“, - казва изследователката
на модните тенденции Кирстине
Фратц. Дори сега вярата и упражненията за внимание имат много
общо. Ритуалите с кадене и постене, молитвените и медитационните практики, дори интериорът
в много спа-центрове започва да
наподобява свещен храм. В съзвучие с тази тенденция на козметичния пазар също се появяват
продукти със скъпоценни, полускъпоценни камъни или миризми,
които подобряват кармата или
пък повишават радостта от живота. Особено популярни са миризмите на лотос, канела, кардамон и фрезия, които стимулират
духовното равновесие, рубинът и
гранатът, които донасят позитивна енергия или розовият кварц,
известен със своето предпазващо
действие. n
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