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Внимание, крадци на сън!
Природа в бурканче

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ
Те дремят във всеки от нас, трябва само да открием пътя към тях.
Как да освободим потиснатите лечебни сили на организма и да запазим здравето си или да се изправим по-бързо на крака.
Нашият организъм може повече,
отколкото си мислим. Много повече! Без да забелязваме, той се
възстановява в продължение на
целия ни живот: всяка секунда 50
милиона нови клетки заменят в
различни части на тялото онези,
които вече са негодни, неефективни или увредени. Така чернодробните клетки остават активни през целия ни живот, кожата се
възстановява след рани и порязвания, като образува нова тъкан
или белег на увреденото място,
дори счупените кости се лекуват
сами, гипсът подпомага единствено правилното им зарастване.
Независимо от това сме загубили вяра във възможностите на
нашето тяло. Много от нас се
насочват за дреболии към поликлиниката или кварталната аптека, напълно убедени, че предписаната рецепта ще им помогне да

ни от оперативната намеса, те
можели да използват коляното
си свободно и без болка, независимо от това дали действително
са претърпели операция, или не.

Стара мъдрост
– ново познание

забравят за проблема. Здравето
обаче е и въпрос на вяра. При
това не само в ефективността на
предписаните медикаменти, но
и в самите нас.
„Със силата, която се крие във
всеки един от нас, могат да бъдат

˕̅˸˽˰̆˵̏
˝˵˸́˺˰˼˴˰́˵̀˰˷˱˾˻˵̏
˚˰˿˺˸˕̅˸˽˰̆˵̏ˤ˾̀̂˵˽˰˔̀ˢ˰˹́
̉˵˒˸˿̀˵˴˿˰˷̏̂˾̂˿̀˾́̂̃˴˸̂˰˺˰
˺˰˺̂˾̇˰˴̊̀̊̂
˒˸˿̀˵˴˿˰˷˲˰˾̂˴̊˶˴

смекчени или напълно избегнати
симптомите на две трети от всички заболявания“, - е на мнение
проф. Волфрам Шуфел, бивш
директор на клиниката за психосоматика към Марбургския университет. Това важи и за най-тежките болестни състояния.
Тъй като както здравето, така и
оздравяването са силно свързани с вярата. Изследванията в
тази област изненадват постоянно: несъдържащото кофеин
кафе повишава пулса и кръвното налягане, ако участващият в проучването мисли, че пие
обикновено (съдържащо кофеин) кафе.
Още повече впечатлява известният експеримент с операциите на коляно, които реално не са
били осъществени, но коляното е оздравяло: изследователи
от Хюстън, Тексас, действително оперирали коляното на 120
пациенти, но на други 60 направили само кожен разрез под наркоза. Разрезът бил повърхностен
и имитирал операция, на самото коляно обаче не било направено нищо. След 2 години 90%
от всички пациенти били довол-

Силата на позитивното мислене била използвана като лечебен метод от френския аптекар
и основател на автосугестията
Емил Куе (1857-1926) още в края
на 19 и началото на 20 век. При
автосугестията подсъзнанието се
тренира да вярва в определени
неща. Куе подавал на клиентите
си подходящия препарат с думите: „С това лекарство със сигурност ще оздравеете много бързо.“
Той забелязал, че медикаментите имат по-добро действие, ако
допълнително наблегне на техните лечебни свойства. Куе бил
убеден, че подсъзнанието повлиява живота ни в огромна степен: „Всяка представа, която се
запечати в съзнанието достатъчно силно, се стреми към осъществяване.“
Мнението, че на всяка болест
може да се противопостави вътрешнно убеждение, е
споделял и д-р Ханс Михаел
Мюленфелд, председател на
домашния лекарския съюз и на
Института за квалифициране на
домашни лекари в Бремен: „Това
касае стратегиите за справяне с
проблема и за това да се нагодят очакванията към реалността.
Би помогнало, ако очакването `Аз
съм болен, но на сутринта ще
съм здрав` се замени с нагласата
`Аз съм болен и приемам симптомите на моето тяло`. Тогава, дори
човек да стада от хронично заболяване, ще се чувства физически
по-добре с тази нагласа.“

Здравословен оптимизъм
и ефективна мантра
Междувременно учените са доказали с модерни методи, че оптимистите образуват повече имун-
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Аз мисля, следователно съм здрав

Изберете едно изречение, което ви кара да се чувствате добре.
Изричайте го на глас всяка сутрин при събуждане и всяка вечер
преди заспиване. Например:
n „Аз се наслаждавам на живота си.“
n „Очакват ме хубави неща.“
n „Аз се радвам на новите преживявания.“
n „Животът е прекрасен.“
n „Чувствам се добре / здрав / отпуснат / балансиран.“

ни клетки и по-бързо оздравяват. Изследвания на участници в
маратон показват, че при бягането се отделят хормони на щастието, т.нар. ендорфини, които подсилват имунната система и позволяват да бъдат забравени болките. Изследователската група
на проф. Кристиан Бюхел от
Института за системни неврологични науки към университетската клиника Епендорф доказва, че
позитивната нагласа към живота
намалява не само субективната чувствителност към болка, но
оказва и измерими физически
ефекти върху свързаната с болката активност на нервните клетки в мозъка.
В този смисъл е обяснимо защо
фразата на Куе: „Всеки ден ми
става все по-добре във всяко
едно отношение“ - е добила такава популярност. Ако всеки ден
след събуждане и преди заспиване тя бъде изричана на глас
по 20 пъти като мантра, достига чрез слуха до подсъзнанието и се запечатва там като програма, която трябва да бъде реализирана.
При остри оплаквания Куе препоръчва да се постави ръка върху
съответното място и да се повтаря следната формула до настъпване на първите признаци на
подобрение: „Преминава, преминава, отминава.“

Чудеса се случват
непрекъснато – и всяко
е само за себе си

Повече от 1000 внезапни излекувания от рак, т.нар. спонтанни ремисии, са описани в медицинската литература: противно
на неблагоприятните прогнози и
очаквания пациенти с рак изне-

надващо оздравяват. В повечето случаи дори без оперативна
намеса или химиотерапия.
Изследователите наблюдават
този феномен най-често при
видове рак като бъбречноклетъчен карцином, меланом (рак
на кожата) или лимфом (тумори на лимфната тъкан), които до
голяма степен се управляват от
имунната система. Възможно е
именно това, че са тясно свързани с дейността на защитните
сили, да позволява на имунната система да се пребори дори с
големи туморни образувания.
Други обяснения за подобни „чудеса“ са свързани с това,
че недиференцираните ракови
клетки могат да се развият също
и като нормални. Или че доставката на кръв през намиращите се
наблизо съдове не достига при
определена големина на тумора. В тези случаи той обикновено произвежда собствени кръвоносни съдове. Понякога обаче
туморите не успяват да направят
това и умират.
Производството на хормони също
играе определена роля. Така
хормонално зависимите тумори
могат да започнат да изчезват в
климактериума при снижаване
на хормоналните нива. Но дали и
това също не се дължи на спонтанни ремисии, все още никой не
може да твърди със сигурност.
Така или иначе, хората, излекували се от рак, много често впечатляват с отношението си към
болестта и това, че независимо
от научните обяснения, модели
и прогнози, активно се включват
в борбата със заболяването си.
Този опит обаче не може да бъде
пренасян автоматично от един
пациент на друг. Всеки отде-
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Дихателна терапия: Позволете си глътка въздух

Препоръчваният от специалистите основен принцип е да се вдиша
дълбоко през носа до корема и после два пъти по-бавно да се издиша (това води до отпускане). След вдишване е най-добре въздухът
малко да се задържи при издишване, за да може тялото да се насити с кислород, и после отново да се вдиша.
Полъхно упражнение: След като усвоите правилното дишане,
тренирайте дълбокия и спокоен дихателен ритъм: издишайте бавно
срещу повърхността на ръката и след това вдишайте през носа.
Повторете упражнението поне 10 пъти (вдишване и издишване),
докато ръката се затопли.
Лесно дихателно упражнение: Вдишвайте и издишвайте бавно
през носа. При това мислете за двусрична дума като „покой“ ( при
вдишване „по-“, при издишване „-кой“). Наблюдавайте къде преминава въздухът през тялото ви – дали през гръдния кош, или корема. Опитайте да форсирате дишането през корема.
лен случай представлява освен
болестна картина комплекс от
различни персонални характеристики. Затова човек трябва да
открие своя индивидуален подход към болестта, като, разбира
се, не пренебрегва ефективните
съвременни методи на лечение.

Ключът към активиране на
лечебните сили на организма не
е мистика: мислете позитивно!
Наслаждавайте се на щастливите моменти! Правете колкото
е възможно по-често това, което
ви се отразява добре! Рецептата
за активиране на вашия вътрешен лечител е съвсем проста.
Чувства като радост, удовлетворение или любов стимулират
отделянето на хормони на щастието, които подсилват защитните сили на организма.

на дневник може да откриете за
себе си нещата, които ви правят
щастливи.
Или се научете да си припомняте хубавите моменти, за да
може да постигате дълбоко
отпускане. С участието на терапевт тази област на лечение се
нарича хипнотерапия. Но човек
може да постигне ефектите й
и сам. Достатъчно е по време
на напрежение или притискащи
срокове да си припомни приятните моменти от кафенето предишната вечер, вкуса на невероятния сладкиш на баба, радостта на кучето от излета в планината или свежия бриз на морския бряг. При това затворете
за минута-две очи, направете
десет дълбоки вдишвания и за
момент забравете за служебните проблеми.
Освен това възприемайте сигналите на тялото си с повише-

Какво се случва обаче, когато
човек е загубил ключа, който му
осигурява достъп до моментите
на щастие?
Запитайте се: какво ми се отразява действително добре и какво
ми вреди? Дали сутрин се будя
унил, или с желанието да прегърна света? Как получавам достатъчно енергия и какво ме мотивира, за да упражнявам редовно
спорт? Какво трябва да се случи,
за бъда доволен? С воденето

но внимание. Като деца веднага
сте съобщавали на майка си, ако
ви заболи коремът или главата.
Тогава сте получавали прегръдка, оставяли са ви да полежите
в леглото и не след дълго отново сте били на крака – здрави и
пълни с енергия. Възприемайте
всички чувства, възприятия и
мисли съзнателно, но без да подлагате на преценка. В това се
крие тайната на будисткото учение за вниманието.

Така може да активирате
вътрешния си доктор
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Енергията идва
от самите нас

Нашето тяло непрекъснато ни
говори. Проблемът идва от това,
че или не го разбираме, или не
искаме да го чуем. Трябва обаче
да се научим сериозно да приемаме сигнали като умора, болка
или неразположение. Както и да
сме наясно кои симптоми принадлежат към собствените лечебни
механизми на организма, за да
не му пречим, като ги потискаме. С повишаване на температурата тялото се опитва да унищожи проникналите в него болестотворни причинители, чрез хремата и кашлицата – да ги изхвърли
навън. Симптоматичното лечение – понижаването на температурата, спирането на хремата, потискането на кашлицата -

При това е доказано, че съсредоточаването при медитацията,
при което мислите се възприемат
осъзнато, стимулира процесите
на обмяната, намалява кръвното налягане и забавя ударите на
сърцето. Регулярната медитация
може да успокои дори болките и
да противодейства на страхови
неврози и депресия. Действието
на медитацията може да се сравни с приема на антидепресанти,
но без рискове и странични действия – това показват резултатите
от едно мета-изследване на университетското училище по медицина Джон Хопкинс в Балтимор.

Повечето търпение
си заслужава

Медитацията учи на търпение. А от нея човек се нуждае при много болестни състо-

яния. В действителност повечето оплаквания сами отшумяват, ако на тялото бъде предоставена необходимата почивка.
често пъти пречи на лечебния
процес и удължават болестта.
Д-р Мюленфелд не се уморява да обяснява това на своите
пациенти: „При мен идва човек
със стомашно-чревна инфекция
и настоява да му изпиша медикамент против повръщане, за да
може да се храни. Обяснявам
му, че подобно на разстройството повръщането е един от
лечебните механизми на тялото. Защитен механизъм, който
се грижи за това, болестотворните причинители да бъдат отстранени от стомаха. Както разстройството, така и повръщането са
признак за това, че организмът
реагира здравословно.“
В рамките на енергийния баланс и
самолечението съществуват методи, които могат отново да ни върнат към себе си. От специалисти
се разработват специални програми, целящи да извадят на повърхността невидяното и нечутото
в емоционалната сфера. В тях
нерядко се включват дори елементи от шамански лечебни ритуали
като техники на звънене и барабанен ритъм. В домашни условия
експертите препоръчват медитация: „Постигането на пълен покой
улеснява пътуването към себе си и
стимулира връщането към първичните чувства и желания.“

Така може да стимулирате
и поддържате лечебните си сили

Мястото: Открийте в дома си място, на което се чувствате добре,
което ще ви позволи да се изолирате от проблемите и да се отпуснете.
Методът: Изберете личния си метод за отпускане и го практикувайте ежедневно. Например, затворете очи за няколко секунди и
направете 10 дълбоки вдишвания, слушайте музика, упражнявайте йога, медитация, автогенен тренинг и т.н.
Храненето: Веднъж на седмица приготвяйте любимото си ястие.
Усъвършенствайте рецептата от гледна точка на вашето здраве.
Заместете животинските мазнини с растителни, захарта с мед,
бонбоните със сушени плодове.
Сънят: При какви обстоятелства спите най-добре? Опитайте се
да ги интегрирате за постоянно в живота си. Хъркането на партньора краде от съня ви? Помислете дали да не се преместите в
друга стая.
Фантазията: Позволявайте си да помечтаете вечер или през
деня, не пропъждайте илюзиите и желанията си. Фантазията ви
помага да гледате по-оптимистично на живота.
Самочувствието: Не изпускайте юздите, управлявайте живота си
винаги сами. Не се колебайте да взимате правилни за вас решения.
Не позволявайте да бъдете унижавани или потискани. Не забравяйте, че доброто самочувствие подсилва имунната система.
Помощници при нужда: Спомнете си какво ви е давала баба,
когато сте боледували от грип като дете (почивка на легло, чай,
пилешка супа, студени компреси). Опитайте да се възстановите с
тези методи, вместо да посягате веднага към парацетамола.
Дневник за щастливи моменти: Записвайте моментите, в които
се чувствате здрави, енергични или щастливи. Не само деня и
часа, но и обстоятелствата, довели до приятното чувство: Какво
е времето? Кой се намира близо до вас? Водете дневника поне
4 седмици и после анализирайте кое редовно ви носи позитивни емоции.

Това е валидно както за грипните инфекции, така и за болките в гърба. Медиците определят
този подход като „изчакваща тактика“. Тя, разбира се, е неподходяща при остри или тежки заболявания като сърдечен инфаркт
или бронхопневмония.
Независимо от това при наймалък дискомфорт се насочваме към поликлиниката, за да се
отървем от неприятните симптоми. Възможно е самото посещение в лекарския кабинет да
действа като плацебо: разговорът със специалист, изслушването и обсъждането на проблемите могат много да мотивират.
За сметка на това очакването на
чудо от привнесено отвън бързо
оздравяване вместо доверието в потенциала на собствените лечебни сили много рядко
довежда до положителни резултати.
„Преди тази функция се е поемала от баба. Към нея сме се обръщали с думите: `Не ми е добре.`
Тя ни е правила пилешка супа и
ни е успокоявала: `Не се безпокой, ще мине. Изчакай до сутринта`“, - казва д-р Мюленфелд.
Да се вгледаме в себе си, да
направим връзка със себе си,
да опознаем и приемем нашите чувства и желания или понякога просто да изчакаме малко
– можем да се доверим на тялото си. То може много повече от
това, което си мислим. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

НИКОГА ПОВЕЧЕ
БОЛКИ В ГЪРБА
Все повече хора страдат от силни, често пъти ежедневни болки в гърба. При това засегнати са и стари, и млади. Как може да бъде обяснен този факт и кои стратегии действително помагат за освобождаване от болките: от методите Дорн, ДЕНС и разтягане до магнитотерапия, матриксмобил и болкова точкова пресура.
Докато високото кръвно налягане се определя като „скрито“ цивилизационно заболяване, тъй като
много от засегнатите не подозират
за съществуването му, болките в
гърба са с изявена симптоматика,
която е трудно да не бъде забелязана. Хроничните болки в гърба се
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превръщат в здравословен проблем
номер 1 в развитите страни. 80% от
европейците страдат поне веднъж
в живота си от болки в гърба, 70%
поне веднъж годишно, а при телефонна анкета на института Роберт
Кох се оказало, че 39% от жените и 31% от мъжете в Германия са
се оплакали от такива в рамките на
последната седмица. След инфекциите на дихателните пътища те са
вторият по честота повод да се посети лекарски кабинет и да се отсъства от работа.
Какви са причините за проблема и
защо се справяме толкова лошо с
него? Един от основните, за съжаление, неподлежащи на промяна фактори е нашата необичайна за бозайниците форма на придвижване: ние
вървим изправени. Нашият гръбначен стълб, който преди милиони години е бил конструиран за придвижване на четири крака, е бил изправен и му се е наложило да понася много по-голям натиск и натоварване от първоначално предвидени-

те. Известният специалист по гръбначни заболявания проф. д-р Дитрих
Грьонемайер от университета Витен
дори е изчислил на колко точно възлиза този натиск при различни позиции на тялото. Когато лежим по гръб,
той е например 20 кг, а когато сме
изправени – 100 кг. Когато седим в
отпуснато състояние е 50 кг, докато
при седене с приведено напред тяло
е 170 кг. Още по-голямо е натоварването, ако при изправен гръб държим товар в опънатите си ръце: тогава натискът може да достигне 500 кг!
Неслучайно се препоръчва вдигането на тежести да става със стегнат
кръст и свити в коленете крака – тогава натискът намалява почти с една
трета – 340 кг.
Ако особеностите на гръбначния
стълб се свържат с модерния стил
на живот и добре познатите „разболяващи фактори“ – липса на движение, неправилно хранене и стрес –
става ясно защо проблемът започва
да се разраства и да засяга все повече млади хора.

Как се стига до смущения
– често пъти на съвсем
друго място
По дължината на гръбначния стълб
има 24 прешлени: 5 лумбални, 12
гръдни и 7 шийни. Те са отделени
един от друг с помощта на еластични буфери, играещи ролята на амортисьори: междупрешленните дискове. Гръбначният стълб се предпазва и поддържа от сложна конструкция от множество връзки и мускули
с различна големина, които са отговорни както за здравината, така и за
подвижността му. По дължината на
гръбначния стълб е разположен и
канал, който съдържа голямо нервно
разклонение, което тръгва от мозъка
надолу – т.нар. гръбначен мозък. При
всеки прешлен от него излизат помалки разклонения, които обслужват
различни части на тялото.
Ако поради блокади или размествания тези нерви бъдат раздразнени,
може да се стигне не само до болки,
но и до нарушения на свързаните с

тях органи. Вторият гръден прешлен
например е свързан със сърцето, третият – с белите дробове, четвъртият
– със стомаха. Оплакванията в стомаха, белите дробове или сърцето
следователно също могат да бъдат
свързани с прешлените. Затова не е
изненадващо, че терапии на гръбначния стълб като остеопатия или хиропрактика нерядко оказват лечебен
ефект и върху други зони на тялото.
За съжаление тези връзки често се
пропускат в класическата медицина.
От друга страна болките в гърба
могат да бъдат предизвикани не
само от гръбначния стълб, но и от
ангина пекторис, камъни в бъбреците, инфекции на пикочните пътища,
предменструален синдром или хронични инфекциозни чревни заболявания. До тях могат да доведат също
възпаления на панкреаса, яйчниците, фалопиевата тръба или белите
дробове. Затова е препоръчително
при необясними, остри или нетипични болки тези различни възможности
да бъдат изяснени от лекар.
При свързаните с гръбначния стълб
болки в рамките на първите три
месеца се говори за остри, а когато продължават по-дълго за хронични. Освен това се разграничават неспецифични и специфични болки в
гърба.
За последните може да бъде откри-

та ясна причина, например прешленни фрактури и изкълчвания, предизвикани от злополуки, остеопороза,
костни тумори и метастази. Или пък
промени на гръбначния канал чрез
възпаление на костния мозък, болест
на Бехтерев и нарушения в развитието на гръбначния стълб като болест
на Шоерман.
При 3 до 5% от пациентите болките
в гърба са предизвикани от дразнене
на нерв. Специфично за тези, определяни като радикулитни болки е, че
те се усещат като бодежи. При нарушена чувствителност като изтръпване, „иглички“ или парализа симптомите се наблюдават в други зони
на тялото – например в крайниците (крака или ръката). Най-честата
причина за тях са дископатиите (пролапсите на гръбначните прешлени).

Дисков пролапс – защо
страховете често пъти
са неоснователни
Огромна част, над 90% от случаите
на дисков пролапс, в днешно време
могат да бъдат лекувани консервативно, т.е. без операция, включително от класическата медицина с физиотерапевтични методи като
масажи, термолечение с топло или
студено, водна терапия, електротерапия, лечебни растения и упраж-

нения за отпускане. Изненадващото
е, че дисковият пролапс по никакъв начин не е свързан с болките. Изследванията показват, че при
около 30% от 30-годишните и над
60% от пациентите над 50 години с
дискова херния въобще не се наблюдават болки.
Междупрешленните дискове представляват един вид амортисьори.
Те се състоят от външен фиброзен
пръстен, който обхваща еластично
желеподобно ядро. При много силно
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натоварване твърдият диск може да
се пропука, пулпозното ядрото да се
излее навън и да окаже натиск върху
нервните окончания, като ги дразни или притиска. При подобни случаи може да се наложи оперативна намеса, особено ако болките са
съпроводени с влошаваща се парализа. Спешното лечение е наложително, тъй като може да се стигне до
умъртвяване на нерва. Подобни операции могат да бъдат извършвани в
днешно време чрез микротерапия.
При нея с помощта на миниатюрни ендоскопски щипци или лазерни
лъчи се отстраняват притискащите
нерва части от желеподобното ядро
и по този начин той се разтоварва.

Как са свързани
гърбът и зъбите
При т.нар. неспецифични болки, които
според специалистите се наблюдават
при 90% от оплакванията, свързани с
гърба, не може да бъде установена ясна причина. Болките са съвсем
реални, но от гореспоменатите дефекти и нарушения няма следа.
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Един аспект, който много често бива
пропускан, е връзката между болките в гърба, ставите или мускулите и зъбите. Смущения като възпаления в челюстната област могат
да дадат отражения в най-различни
части на тялото. Д-р Йохан Лехнер
от Мюнхен, капацитет в областта на
общото зъболечение, описва в книгата си „Здрави зъби – здрав човек“
множество подобни примери. Една
пациентка с болки в гърба например,
споделя: „След саниране на костно
възпаление в лявата долна челюст,
болките в гърба ми изчезнаха и оттогава не са се появявали. А бяха толкова масивни, че едва успях да седна
на зъболекарския стол.“ С помощта
на електроакупунктурата на д-р Фол
и устната акупунктура на д-р Гледич
могат да бъдат изяснени връзките
между всеки отделен зъб и меридианите. Според традиционната китайска медицина тези енергийни потоци
свързват различни зони в тялото.
Зъбите принадлежат към скелета.
Това означава, че и най-малки промени в челюстта могат да дадат отражение на цялата костна структура.
Причини за болките в гърба могат да
бъдат всякакви натоварвания върху
тях като вродени дефекти или обусловена от възрастта неправилна захапка,
нощно скърцане със зъби (бруксизъм),
повдигнати пломби, корони, мостове,
импланти, празноти между зъбите,
травми, операции и т.н. Те между другото могат да причинят изкривявания

Алергиите също могат да изиграят
определена роля за появата на болки
в гърба. Ортопедът от Берлин Матиас
Липман прилага биофидбек тест и
терапия в своята практика. Той се
сблъсква с пациентка, която страда от остри болки в раменно-вратната област, които радиират в лявата ръка и причиняват функционални нарушения на лявата длан. Освен
това се наблюдават състояния на
напрежение във вратната мускулатура и поясно-лумбални болки от лявата страна с проблеми в лявото стъпало. Изследванията при домашния
лекар и гинеколога не дали резултат,
остеопатичното лечение не донесло
подобрение. Разговорът с пациентката показал, че непосредствено преди
появата на оплакванията в лявата й
горна челюст бил поставен титаниев имплант. Биофидбек тестът показал наличие на хронична бактериална
инфекция при зъб 2-7 и непоносимост
към титаниев диоксид. Последвала
компенсация на натоварването чрез
биофидбек терапия, свързана с хиропрактическа манипулация и приложна
кинезиология. След известно време
контролният преглед показал, че
пациентката напълно се е освободила от болките.

От своята дългогодишна практика д-р
Липман стига до извода, че титаниевите импланти често водят до ортопедични оплаквания, които са свързани с реакции на непоносимост към
титан или титаниев диоксид. А тази
връзка нерядко бива пропускана.

Отпускане на блокадите
по метода Дорн
Методът Дорн е развит през 70-те години на 20 век и представлява форма на
мануална холистична алтернативна
терапия, която се използва за кориги-

ране на размествания на гръбначния
стълб и други стави.
„Методът Дорн не е хиропрактика“,
- категоричен е неговият създател.
„Вярно е, че двата метода преследват
една и съща цел. Да изправят гръбначния стълб и всички други стави. При
хиропрактиката обаче това се постига
чрез разтягане и раздвижване на гръбначния стълб, докато при този метод се
изправя всяка отделна става с допълнително движене от страна на пациента.“ За да може да извършва тази дейност, човек трябва да е с много чувствително осезание и да е с добри анатомични и физиологични познания.
Методът Дорн се базира на коригирането на различието в дължината
на краката, която според Дорн може
да бъде диагностицирана при почти
всеки човек. Поради тази причина
тазът се изкривява, което предизвиква
асиметрия или разместване на гръбначния стълб. Корекциите на ставите
или разместените връзки на гръбначния стълб се извършва с „динамично“
раздвижващо действие. Според Дорн
мускулите винаги се стремят да поддържат ставите и гръбначния стълб
и дори когато са в „неправилна“ позиция, те я възприемат като правилна и се опитват да я стабилизират.
Използваната в хиропрактиката статична корекция е трудно осъществима, защото трябва да преодолее силата на поддържащите мускули и защото пациентът често е напрегнат по
време на процедурата и тя се извършва върху него, вместо заедно с него.
Ето защо при метода Дорн се използват действия, които да разсейват мускулното напрежение, за да стане възможно в това релаксирано състояние
да се изправят костите. По време на
процедурата терапевтът опипва гръбначния стълб на пациента. Ако открие
„небалансирани“ зони, възможните
неизправности на гръбнака се наместват с лек натиск, като се използва
палецът или ръката срещу цялостната структура на гръбначния стълб,
докато пациентът извършва насочени движения като люлеене на крака
или ръката, за да бъде разсеяна мускулната инерция, подобно на принципа, известен като “противоналягане”.
В случай на болка процедурата трябва
да бъде прекратена, за да не се стигне
до увреждания.

От магнитните камъни
към модерните магнитни
терапии

Поставянето на магнитни камъни
принадлежи към най-старите форми
на терапия в света. Когато китайците откриват акупунктурата преди

няколко хиляди години, те използват
в началото не игли, а магнитни камъни, за да хармонизират меридианите
и възстановят баланса на „Чи“ – жизнената сила и енергия. Лечението
с магнитни камъни било познато на
древните египтяни и гърци. Известен
негов последовател била Клеопатра,
която носела магнитни бижута с
лечебна цел и лента с магнити на
челото, за да съхрани младостта
си. За него споменават Хипократ и
Аристотел, а медицинският гений от
лутерово време Парацелз бил убеден, че с помощта на магнити човек
може да стимулира лечебните сили
на организма си. Той ги прилагал
като съпътстващо лечение при други
терапии, както постъпват и много от
съвременните терапевти. Успоредно
с използването на статични магнити,
в днешно време в лекарската практика се използват пулсиращи електромагнитни полета с бързо сменящи се
интензитет и честота.

Д-р Гшвендер, практикуващ натурално лечение в Мюнхен, стигнал
до пулсиращата магнитна терапия
чрез собствения си мъчителен опит.
Преди няколко години след дисикова
херния получил силни болки, но не
могъл да понесе болкоуспокояващите средства. „Една колежка ме посъветва тогава да пробвам с магнитна
терапия. И опитът се оказа толкова
успешен, че не се наложи да правя
операция.“ Оттогава д-р Гшвендер
въвежда пулсиращата магнитна терапия в своята практика, като я назначава предимно на пациенти с проблеми на двигателния апарат - болки
в гърба, лумбаго, дискова херния –
за намаляване на оплакванията и подобряване на подвижността.
Когато става дума за успокояване
на болка, може да бъде приложена
и транскутанна електрическа нервна
стимулация, т.нар. ТЕНС. Терминът
“транскутанна” означава “през кожата”. За електростимулацията на нервите се използват специални електроимпулси, които се изпращат към
определени части от тялото с цел
блокиране на болковите сигнали.
Транскутанна електрическа нервна
стимулация - ТЕНС се извършва с

помощта на устройство, чиито електроди се поставят в близост до болезнените места и се подават различни електрически импулси. Веднъж с
висока честота и нисък интензитет,
веднъж с ниска честота и висок интензитет. Това от една страна повлиява нервите, които предават болковия
сигнал към мозъка, а от друга – регулира отделянето на присъщите на
организма противоболкови субстанции (ендорфини). С ТЕНС може да се
постигне облекчение на болката, но
максималният ефект от процедурата
е до няколко часа, т. е не е дългосрочно решение на проблема.

Динамична електрическа
нервна стимулация – фитнес
не само за астронавти

Развитие на този метод е динамичната електрическа нервна стимулация (ДЕНС). Методът е разработен
по време на Студената война от
руски учени, които търсели възможности в случай на болест да помогнат
на астронавтите, докато са в орбитална станция. Приемът на медикаменти бил проблематичен поради рециклирането на всички течности (включително урината) и невъзможността лекарствените остатъци
да бъдат филтрирани. Така лекуването на един човек засягало цялата общност.
Решението на проблема дошло с
разработването на малък уред, който
правел възможно прилагането на
електрическа дразнеща терапия на
рефлексните зони и акупункнурните точки. В последвалите десетилетия уредът бил многократно променян, подобряван и в крайна сметка направен достъпен за целите на
общата медицина. Малкото ръчно
устройство не само излъчва електрически импулси като при ТЕНС,
но и регистрира реакциите на тялото при тези импулси, като ги променя с помощта на специална електроника. Така се осъществява своеобразен биофидбек диалог, благодарение на който се постига успокояване на болката, стимулиране на кръвообращението и мускулно отпускане. Тъй като уредът е в състояние
да открие необходимите за лечението рефлексни зони и акупунктурни
точки, той може да бъде използван
и при други заболявания като възпаления, спортни травми, дори високо
кръвно налягане, целулит и нарушения на зрението.

Успехите на акупунктурата
вече не могат да бъдат
отричани
Това, че акупунктурата помага по-добре от страндартните терапии при
болки в гърба – включително хронични – е доказано от множество изследвания. Едно американско проучване,
при което в продължение на 7 седмици били изследвани 683 лекувани с акупунктура пациенти с болки
в гърба, показва значително подобрение при 60% от случаите, докато
при страндартните терапии облекчение на симптомите се наблюдава
само при 39%.
При друго изследване на университета в Регенсбург било проведено
6-месечно наблюдение на 1162 пациенти, разделени на 3 групи. В първата било проведено конвенционално
лечение с болкоуспокояващи средства, лечебна гимнастика и трениране на гърба, във втората – с истинска
акупунктура, а в третата с „плацебо
акупунктура“, при която иглите били
поставяни само привидно. В края на
изследването се наблюдавало трайно подобрение при повече от 50% от

лекуваните с акупунктура пациенти,
докато конвенционалната терапия се
оказала успешна едва при 27% от
случаите. Изненадващо подобрение
било отбелязано при 44% от плацебо
групата, които най-вероятно са активирирали лечебните сили на организма си със силата на въображението и вярата, че им е била приложена истинска терапия. Фактът, че акупунктура не представлява плацебо
ефект сама по себе си се потвърждава от лабораторните изследвания,
които показват, че истинската акупунктрура действа по различни физиологични пътища от плацебото.

Отпускане на напрегнатите
мускули с натиск
Акупунктура и акупресура, неврална терапия, методът Дорн, остеопатия, туина-масаж, хиропрактика, магнитна и дразнеща електротерапия,
бани с арника, загряващи процедури, компреси със синапено брашно и
йога упражнения – всички тези алтернативни лечебни методи могат да
бъдат от помощ и да донесат облекчение при болки в гърба. Действието
им обаче е преходно, ако основният
проблем не намери трайно решение:
напрежението на мускулите и причините за това.
Съществуват две нови терапевтични форми, за които много се говори
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лията от претоварване, като измерва мускулното напрежение. Ако то
е прекалено голямо, изпраща сигнал, който подтиква мускулите да се
отпуснат. Този сигнал може да бъде
активиран и мануално, ако, както
открил Либшер-Брахт, човек натиска
съответните точки в продължение
на около 2 минути. Тогава се случва
онова, което толкова много пациенти
безуспешно се опитват да постигнат:
мускулите се отпускат и предупредителната болка изчезва.

Разтягането може
да направи чудеса
Това обаче е само първата стъпка. За
да се освободи от болките за по-продължително време, човек трябва да
се погрижи отпуснатите мускули да
бъдат редовно разтягани. За целта
Роланд Либшер-Брахт развил комплекс от специални упражнения. Те
трябва да бъдат изпълнявани от пациентите след края на болковата точкова пресура. При болки в гърба е важно
например да се разтягат коремните и
гръдните мускули, както и да се укрепва гръбната мускулатура.

в последно време: матрично-ритъмна терапия и болкова точкова пресура с упражнения за разтягане на
Либшер-Брахт.
През лятото на 2009 година Роланд
Либшер-Брахт взривил публиката
в предаването на Гюнтер Яукс по
„Щерн ТВ“, като след половинчасово лечение възвърнал подвижността
и напълно премахнал оплакванията
на пациентка, която страдала от дългогодишни болки в гърба и едва се
движела. Машинно-строителен инженер по професия, той разработил
заедно със съпругата си д-р Петра
Брахт, специализирала обща медицина и природолечение, терапия, при
която болката се възприема преди
всичко като предупредителен сигнал.
„Болките в гърба не са нищо друго от
начин на тялото да ни предупреди за
застрашаваща ни дискова херния.“
Нашата скелетна мускулатура е изградена така, че различните мускулни
групи да работят заедно по особено
умен начин: - например като мускулите сгъвачи и разгъвачи в ръцете, краката и гръбначния стълб. За да може
да се осъществи движение, сгъвачите трябва да останат пасивни, дока-
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то разгъвачите са напрегнати и съответно същите да са отпуснати, когато
сгъвачите се свиват.

Човек може да
си помогне и сам
Звучи лесно, но мускулната интеракция, за съжаление, вече не функционира правилно в наше време.
Благодарение на седящия начин на
живот, прекалено малкото или неправилно движение, стреса, който повлиява също мускулния тонус, се стига
до напрежения. Така единият от двамата партньори - мускулите сгъвачи и разгъвачи - не може да остане
пасивен, докато другият е активен
и възниква повишен натиск. Когато
засегне гръбначния стълб, той се
поема например от междупрешленните дискове.
Според възгледите на Либшер-Брахт,
интелигентността на тялото се проявява с предупредителен сигнал –
болки в гърба - само тогава, когато
натискът е толкова голям, че междупрешленните дискове са застрашени.
Ако засегнатите мускули се отпуснат
дотолкова, че заплахата да изчезне,
тялото изключва предупредителната болка. Това по всяка вероятност е
валидно и за другите описани дотук
терапевтични форми.
Роланд Либшер-Брахт е открил много
прост метод на отпускане, който
нарекъл „болкова точкова пресура“.
На прехода от мускулите към сухожилията се намира т.нар. „апарат
на Голджи“. Той предпазва сухожи-

Когато човек седи цял ден зад бюрото
и непрекъснато изпитва болки между
лопатките на гърба, може да помогне следното просто упражнение: той
застава с изпънати настрани и повдигнати около 30 градуса над хоризонтала ръце в ъгъла на стаята, като
опира дланите на стените. В тази
позиция притиска ръцете назад около
две минути, докато горната част на
тялото е приведена леко напред.
Между раменните лопатки трябва да
се усеща лека болка от напрежението, но натискът не бива да се
увеличава, ако тя стане неприятна.
Няколко повторения на това просто
упражнение са в състояние да донесат трайно облекчение на болките.
Разтяганията са важни не само за мускулите на гърба, но и за всички останали, които чрез напрежение или скъсяване могат да доведат до болки. Когато
мускулите накрая достигнат своята
правилна дължина, Роланд ЛибшерБрахт препоръчва още една серия
от двигателни упражнения, наречени
„Л&Б моушън“. При редовно изпълнение те предотвратяват възникването
на напрежение в мускулите.
Цялостното лечение се основава
на развитата от д-р Петра Брахт
програма за хранене и отпускане.
Спазването й е от изключителна важност за терапията, тъй като както

стресът, така и съвременният начин
на хранене с прекалено много месо,
бяло брашно и захар допринасят
за повишена киселинност на тялото,
която се отразява на мускулния тонус
и може да предизвика болки в тялото
и схващания.

Отпускане на напреженията
с матриксмобил
Матрично-ритъмната терапия на д-р
Улрих Рандол върви в същата посока като болковата точкова пресура и
разтягането на Либшер-Брахт. В нея
също става въпрос за отпускане на
мускулните напрежения, скъсявания
и втвърдявания. Той казва: „Когато
съединителната тъкан и мускулатурата отново се мобилизират, повечето проблеми се разрешават сами.“
Същността на неговата терапия е на
микроклетъчно ниво, което той изучава от 1991 до 1998 в университета Ерланген. С помощта на специален витал-видео-микроскоп Рандол
бил в състояние да осъществи много
точно наблюдение над живите клетки в организма и установил, че когато те са ненатоварени, трептят с честота от 8 до 10 Hz. Това е честотата
на вълните, които излъчва човешкият мозък, когато се намира в отпуснато медитативно състояние.
Чрез тези трептения клетките привеждат в движение течността в т.нар.
„екстрацелуларна матрица“, представляваща нефункционална съединителна тъкан. По този начин получават хранителни вещества и осъществяват извеждането на отпадните продукти. Когато мускулите са напрегнати, клетъчното трептене е в дисхармония и транспортът на обменните продукти бива затруднен или
спира. Клетките изпадат в своеобразна „енергийна криза“ и вече не са
в състояние да произвеждат аденозин трифосфат (ATФ), който управлява механичната дейност на мускулите – свиване и отпускане. Така те се
напрягат и втвърдяват все повече.
За да се излезе от този порочен кръг:
да се приведе отново в движение
матрицата, а клетките в трептене, д-р
Рандол е разработил специален уред
- т.нар. Матриксмобил: масажна пръчка с вибрираща глава, която съдържа
магнит и се колебае в естествената
клетъчна честота от 8 до 10 Hz. С лек
натиск уредът се прокарва по напрегнатите мускули. С помощта на механо-магнитните вибрации съединител-

ната тъкан се мобилизира и мускулатурата се отпуска, а клетките възвръщат присъщите си здравословни
колебания. Допълнително могат да
бъдат приложени топлинно лечение
с инфрачервени лъчи и кислородна
терапия, както и различни физиотерапевтични процедури.

Поддържането на мускулите
разслабени се отразява
добре на гърба

Както д-р Улрих Рандол, така и
Роланд Либшер-Брахт изрично предупреждават, че при болки в гърба
от първостепенно значение са конвенционалните силови тренировки
под мотото: „Силният гръб не познава болката“. При подобни тренировки
обаче успоредно с подсилването се
постига също скъсяване и повишаване на напрежението в мускулите,
а именнио те са причината за оплакванията, които човек се опитва да избегне.
Затова Либшер-Брахт предупреждава: „Никакви тренировки за подсилване, преди болката и причините за нея
да бъдат отстранени.“ Трикът в неговите упражнения за разтягане се състои в това, че те съдържат и подсилващи импулси, но биват контролирани по време на изпълнението така,
че разтягането, отпускането и раздвижването на мускулатурата да са
на преден план.
Д-р Рандол пък е на мнение, че
„когато нещо страда, то се свива.
Контракцията настъпва, когато страда
системата, мускулните крампи на прасците се появяват, когато страда системата. Сърдечният инфаркт също идва
в резултат на страдание. Най-високото
напрежение се наблюдава при смъртното вцепеняване. Това показва, че
трудност представлява отпускането, а
не напрягането. Изкуството на живота
е да останем отпуснати.“
Има цяла поредица от меки и ефективни терапии, които могат да помогнат при болки в гърба. Но независимо коя от тях ще избере човек, ако
иска трайно да се отърве от болките в гърба, трябва бъде активен.
Болкоуспокояващите средства не са
трайно решение на проблема. Те
могат да се справят временно със
симптомите, но не и с причината,
при това могат да доведат и до тежки
странични действия. Трайно подобрение може да се постигне, единствено ако терапията бъде съпроводена с промяна на стила на живот с
много движение, здравословно хранене и целенасочено освобождаване на стреса чрез отпускащи упражнения и ментални тренировки. Ако
човек успява освен това да задържа теглото си в норма, да не пуши и
злоупотребява с алкохол, има добри
шансове да се справи не само с болките в гърба, но и с всички останали
„цивилизационни заболявания“. n

ВНИМАНИЕ, КРАДЦИ НА СЪН!
Още една безсънна нощ? Посягате към таблетките, но нерядко именно
медикаментите са тези, които причиняват нарушения на съня. Затова
си струва да хвърлите един поглед на лекарствения си план.
Понякога по-малкото е повече: медикаментите често смущават нощната почивка, особено онези, които въздействат върху концентрацията на
регулиращите съня медиатори в мозъка. Индиректно влияние върху качеството на съня
оказват например антиревматичните средства, които могат
да предизвикат нощни стомашни болки или пък диуретичните
препарати, които са причина за
чести посещения на тоалетната
през нощта.

Регулиращите медикаменти като
метилфенидат или пък стимулиращите антидепресанти поддържат будното състояние още
с приема на първата таблетка,
докато други препарати разгръщат нарушаващото съня действие едва след седмици или
дори месеци. Показателен пример за подобен дългосрочен

ефект са приспивателните и успокоителните средства от групата
на бензодиазепините: „Те водят
до бързо пристрастяване и след
това засилват нарушенията на
съня, срещу които първоначално са били приемани“, - обяснява
проф. Карен Нибер, бивш завеждащ катедрата по фармакология
към Института по фармация на
Лайпцигския университет.

Проверка
на медикаментите
при аптекаря

При нарушения на съня на приемащите медикаменти пациенти се препоръчва да обсъдят
своя пълен лекарствен план с
лекуващия си лекар или фармацевт, който при необходимост да
го коригира. Понякога е достатъчно някои препарати да бъдат
приемани сутрин вместо вечер.
„Ако това не е възможно, с лекаря може да се обсъди евентуално редуциране на дозата или
смяна на медикамента.“ Проф.
Нибер не препоръчва и продължителен прием на водещи до
пристрастяване приспивателни
средства. „Алкохолът и кофеинът също са отдавна познати
смутители на нощната почивка.“ По-подходящи са растителните успокоителни препарати с
валериана, лавандула и паси-

флора, които обаче имат послабо действие и разгръщат
напълно ефекта си едва след
няколко седмици.

Как медикаментите
повлияват качеството
на съня

n Бетаблокерите блокират предполагаемо определени места за
свързване в клетките на епифизата, където се образува мелатонинът и по този начин спират
производството на хормона на
съня. Ако понижаващите кръвното налягане средства бъдат приемани по-дълго време, те предизвикват нарушения на съня
като трудности при заспиване,
чести събуждания или кошмари. „При подобни продължителни ефекти не играе никаква роля
дали медикаментите се приемат
сутрин, или вечер“, - казва фармаколожката Нибер. Възрастните
хора с изразена съдова склероза трябва да обсъдят времето
за приемане на лекарствените
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средства с лекуващия си лекар.
Ако приемът е вечер, е възможно кръвното налягане да спадне силно през нощта и да предизвика нарушения в кръвообращението. Евентуално лекарят би
могъл да намали дозата или да
предпише друг лекарствен продукт за снижаване на кръвното
налягане.
n Антидепресантите повишават концентрацията на медиаторите серотонин, норадреналин и
допамин в мозъка. В зависимост
от активното вещество те могат
да бъдат успокояващи, подобряващи настроението или стимулиращи. Медикаментите от
последната група като дезипрамин могат веднага да доведат
до състояния на безпокойство и
нарушения на съня. По-новите
антидепресанти, които повишават нивата на серотонин, пречат на производството на мелатонин и могат да доведат до
безсънни нощи, ако се приемат вечер. „Антидепресантите
е най-добре да бъдат приемани преди обяд“, - съветва Карен
Нибер.
n Антипаркинсоновите медикаменти повишават концентрацията на стимулиращия медиатор допамин в мозъка. Този търсен терапевтичен ефект обаче
може да се отрази чувствително на съня. Затова специалистката съветва при започване на
терапията дозата бавно да се
повишава и при силни странични ефекти временно да се редуцира след консултация с лекуващия лекар.
n Препаратите срещу инконтиненция като толтеродин
или оксибутинин се предписват при неволно изпускане на
урина и свръхактивен пикочен
мехур. Те отпускат мускулатурата на пикочния мехур, като
блокират медиатора ацетилхолин. Това при всички положе-
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ния може да доведе до нарушения на съня, безпокойство и
обърканост. Експертката Нибер
съветва медикаментите против
инконтиненция да се приемат
сутрин.
n Диуретиците се прилагат
най-вече при сърдечна слабост
и високо кръвно налягане. Ако
се приемат вечер, честите позиви за уриниране могат да нарушат нощната почивка. След консултация с лекар е добре приемът им също да бъде изместен
в предобедните часове.
n Приспивателните и успокоителните медикаменти от групата на бензодиазепините трябва по правило да се приемат
за кратко време. Особено при
по-възрастни хора действието
им може да се обърне при продължителен прием и те да усилят страховете и безпокойството вместо да подпомогнат заспиването. Фармаколожката
препоръчва смяната им с по-меко и по-бавно действащите, но
по-безвредни растителни аналози. n

ПРИРОДА
В БУРКАНЧЕ
Близо до природата.
И все по-близо.

Сертифициран
означава гарантиран
Не зад всеки етикет, на който присъства думата „натурален”, се съдържат действително натурални съставки. За разлика от хранителните продукти в козметиката термините „био“
и „натурален“ не са законово защитени. Това означава, че производителите на козметика могат да поставят термина „натурален“ върху всеки
продукт – независимо колко високо
е участието на растителни съставки
и дали в него се съдържат химически парфюмиращи и консервиращи
вещества. За да могат да гарантират
качеството на продуктите си, много
производители ги сертифицират с
разпознаваем печат като BDIH, CSE,
Ecocert и др. Така те доказват, че
произведените от тях туби и бурканчета не съдържат парабени, силикони, застрашаващи здравето сурови вещества на базата на петролни
суровини, синтетични съставки или
консервиращи и парфюмиращи субстанции. Използват се само сурови вещества от естествен произход
и контролирано биологично отглеждане. По-специфичен е единствено печатът CSE, който сертифицира
не отделни продукти, а цялата производствена фирма, като гарантира, че минимум 75% от нейните продукти са носители на печати BDIH,
Ecocert или Nature.

Често пъти се изискват продължителни изследвания, за да бъде
открито натурално активно вещество, което оптимално да обслужи козметичната формула. Затова
много фирми съзнателно произвеждат несертифицирани, но близки до
природата продукти. В по-голямата
си част те съдържат натурални съставки – най-често от контролирано биологично отглеждане – но не
само и като цяло по-малко, отколкото се изисква за един сертификат.
Успоредно с активните вещества
на растителна основа продуктите
за поддържаща грижа и разкрасяване могат да съдържат например
парабени или синтетични консерванти. В някои продукти производителите съзнателно включват традиционни съставки, например, за да
бъдат избегнати възможни алергични реакции към алтернативните
натурални вещества.
Други производители на разкрасяващи продукти вървят по индивидуални пътища, за да се приближават
все повече до природата. Те разработват дългосрочни планове, които
включват постепенно преминаване
на производството към натурална
козметика, като поетапно се отказват от минералните масла, силиконите, оцветителите, парабените,
синтетичните емулгатори и т.н.

Който иска да живее съзнателно и здравословно, внимава не само с какво храни тялото, но и
кожата си. Най-големият и чувствителен орган в
човешкия организъм може да бъде особено внимателно и нежно обгрижен с натурална козметика. Независимо дали човек е привърженик на биопродуктите, растителните екстракти или веганската козметика, той не само върви в крак с новите
козметични тенденции, но и се грижи за здравето
на кожата си. Какво трябва да знаете за „зелената вълна“ в козметичната индустрия, за видовете
натурална козметика и правилната й употреба.
веганството все повече се увеличават, а тези, които искат да поемат
само растителни храни, не желаят
да правят компромиси и при грижата
за лицето и тялото си. Като се съобразят с тази „зелена“ тенденция,
производителите на натурална козметика разширяват асортимента си с
изцяло растителни продукти за поддържаща грижа и разкрасяване.
За да могат козметичните продукти да носят етикет „веган“ логично,
както и при хранителните, в състава им не трябва да има вещества
от животински произход. А към тях
спадат например пчелният восък,
перлите, хайверът, коприната или
червеният оцветител кармин за
червилата, добиван от щитоносни
въшки (Coccoidea), както и изпол-

званата в парфюмите амбра (продукт от храносмилането на кашелотите). Отказването от подобни
вещества обаче не означава задължително, че продуктът е натура-

На мода:
веганска козметика
„Веганската“ козметика не е еднозначна с натуралната. Но натуралната козметика би могла да е
и веганска. Привържениците на
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лен: дори крем, съставен от изцяло синтетични активни субстанции,
може да бъде „веган“, ако не съдържа животински съставки. При това,
който купува веганска козметика,
най-често иска както да предпази животните, така и да се придържа към естествен начин на живот.
Затова ако желае да постигне и
двете, купувачът трябва да внимава избраният от него продукт да е
не само „веган“, но и сертифициран като натурален. Любителите
на животни е добре да знаят, че
освен за медицински цели опитите с животни са забранени от 2009
година в целия ЕС и за козметични цели.

Кожата се нуждае
от приспособяване към
натуралната козметика

Който желае да се грижи за тялото си от глава до пети с натурални продукти, е добре да осъществи промяната постепенно, в определен ред. Най-често човек започва от сапуна и душ-гела. Ако те му
се отразят добре, придобива желание за все повече и повече природа в банята си. Не е разумно обаче
да се преминава към натурална
козметика веднага от 0 към 100%.
Специалистите не препоръчват
180-градусова промяна, а стъпкообразно преустройство. Така всеки
нов продукт може да бъде тестван
на спокойствие за поносимост към

кожата. Който изведнъж опита твърде много нови неща, при дразнене
няма да знае кой от продуктите е
провокирал негативна реакция.
Практикуващата в Мюнхен дерматоложка д-р Мелита ЛьовенщайнФрей съветва да се започне с продукт за почистване на лицето: „При
грижа за кожата той е базата, с
която започваме и завършваме
деня. Ако кожата възприеме добре
тази промяна, може да се включи
тоник или дневен крем и едва след
това да се помисли за купуване на
по-обогатен нощен крем.“
Човешката кожа се нуждае от около
4 седмици, за да се обнови напълно. Едва след преминаването на
този период може да се твърди, че
новият продукт се понася добре.
Ако се стигне до зачервяване, оток
или сърбеж, употребата трябва да
бъде прекратена. Няколко пъпки по
кожата или леко обтягане за сметка на това са нормални в периода
на адаптация. И ако през следващите 4 седмици всичко е наред,
може да се премине към тестването на друг натурален продукт.
Д-р Льовенщейн-Фрей предупреждава, че дори да сте използвали
дълго време безпроблемно натурална козметика за тяло, не бива
да се съкращава тестовия период
при въвеждането на нов продукт
за лице: „Нежната кожа на лицето
е структурирана по различен начин
от тази на тялото, която е по-дебела, може по-добре да се защитава
от дразненията на околната среда и
затова е по-малко чувствителна.“
Натуралната козметика е много
нежна към кожата. Тъй като растителните структури напо-

добяват човешките клетки, те могат
по-лесно да преработват съдържащите се в тях вещества. Ако кожата
обаче се е приспособила към силикони, парабени, химически консерванти или други синтетични вещества, в началото на преустройството е възможно да се наблюдават
негативни прояви под формата на
пъпки или сухи участъци. От гледна точка на дългосрочните перспективи обаче според експертите си
заслужава да се издържи периода
на адаптация.

ят ензимен пилинг, който веднага
регулира клетъчното обновяване и
подсилва защитния филм, предотвратяващ загубата на течности от
кожата. Така чувството за обтегнатост бързо изчезва.

За всеки тип кожа
– правилна грижа
Всяка кожа има индивидуални
потребности. Независимо дали е
суха, мазна или чувствителна –
изборът на подходящи козметични
продукти е определящ за нейния
добър вид и здраве.
l Суха кожа
Ако кожата на лицето не е достатъчно хидратирана, тя се опъва още от
сутринта: козметичните продукти
бързо се поемат от нея, но остава
чувството, че непрекъснато трябва
да се нанася крем. През деня около
очите и бузите се образуват фини,
за щастие не развиващи се в дълбочина бръчки. За да може влагата
в повърхностния слой да се свърже
по-добре, кожата се нуждае от съхраняващи водата активни вещества
като нерол или алое вера. Витамин
Е и ненаситените мастни киселини
също помагат за свързване на влагата и попълване на кожните запаси.
Ако кожата изсъхва неравномерно,
това най-често се дължи на повърхностни микропразнини при доставката на влага. Те могат да възникнат поради обусловено от околната
среда дразнене като прегряване на
въздуха или употреба на неподходящи козметични продукти – например твърде мазни, обогатени кремове, които претоварват кожата. В тези
случаи помага щадящи-

lМ
 азна

и страдаща
от пъпки кожа

Този тип кожа се характеризира с
видимо разширени пори и лъщящ
тен. Макар да не изглежда така,
мазната кожа също се нуждае от
влага. Кремовете с витамини и
антиоксиданти могат да възстановят нейния баланс. Екстрактите от
зелен чай и листа от дива роза притежават адстрингентно действие,
като свиват порите и облекчават
възпаленията. Съдържащата минерали пудра абсорбира мазнината и
матира лъскавия тен. Принципно
при мазна кожа най-подходящи
са леките текстури като гелове и
лосиони. Обогатените кремове и
масла бързо я претоварват и тя
реагира със зачервяване и пъпки.
Трябва да се избягват също механичните пилинги със силно абразивни частици: те могат да повлияят на защитния механизъм на кожата и това да доведе до значителното й вроговяване или загрубяване.
Достатъчно е използването на мек
продукт за почистване.
l Чувствителна

кожа

В повечето случаи сухата кожа е
опъната и сърби, по нея се наблю-
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дават зачервяване и пъпки. Рядко
понася един крем по-дълго от 2 - 3
седмици. Поради предишни слънчеви увреждания и възникнали
поради това възпаления проявява
свръхчувствителност, която постоянно я дебалансира. Дори найдребни външни дразнения водят
до нови зачервявания, разширяват порите и капилярите. Затова
трябва да се избягва всичко, което
може да стресира кожата, например парфюмиращи и консервиращи субстанции. Активните вещества като Q10 и екстрактите от нар
противодействат на възпалителните процеси през нощта и стимулират регенерацията на кожата. Ако по нея се наблюдават видими дразнения, кремовете с мед или
био екстракти от будлея (Buddleja
davidii) могат веднага да успокоят
чувството за напрежение и обтегнатост. Допълнително съхраняват
влагата и предпазват от свободните радикали.

Помощници на
красотата от градината
Произхождащата от Северна
Америка вечерна иглика (нахткерце, Oenotera biennis) е използвана

кани на ръка. Ценната субстанция
е богата на ензими, аминокиселини, минерали и мастни киселини.
Тя подпомага кожната регенерация, съхранява влагата, предпазва от свободни радикали и потиска разграждащите колагена ензими. В комбинация с извличаното
от кресон (Lepidium sativum) активно вещество детоксофан редуцира
наличните пигментни петна и предпазва от появата на нови.
Хамамелисът (Hamamelis L.) е
познат не само със своите причудливи жълто-червени цветове, но
и като едно от най-ефективните
лечебни растения. Намира приложение също в козметичната индустрия, където се използват неговите противовъзпалителни, антиоксидантни и адстрингентни свойства.
Така се стимулира кръвоснабдяването на кожата и се регулира естествената й регенерация. Успоредно
с това съдържащите се в растението флавоноиди и дъбилни вещества
балансират преди всичко мазната и
смесената кожа.

Естествена
релаксация във ваната

от прастари времена като лечебно
растение от индианците. От около
400 години билката е разпространена в цяла Европа. От ранно лято
до късна есен тя цъфти на смрачаване. Извличаното от семената на
растението масло съдържа ценни
полиненаситени мастни киселини
– линолова и гама-линоленова. И
двете играят важна роля при обмяната на мазнините в човешкия епидермис: като градивни елементи
на клетъчните мембрани изграждат бариера и предпазват кожата от загуба на течности. Когато
производството на собствени
мастни киселини на тялото
отслабне с възрастта, антиейджинг кремовете с масло
от семена на вечерна иглика попълват загубите.
В красивите жълто-оранжеви цветове на книфофията (факелна лилия,
Kniphofia) се съдържа ценен нектар, който
може да бъде извличан
само веднъж годишно
– през юни. За да се
добие 1 литър от него
около 2000 цвята трябва да бъдат ръчно изстис-

Няма нищо по-добро от изпращане на натоварения ден във ваната. Миризмите и добавките за
вана подпомагат отпускането, особено ако продуктите са натурални: цитрусовите плодове повдигат
настроението, лавандулата успокоява, розмаринът действа регулиращо. За да не изсъхва кожата, е добре да се остава във ваната не повече от 20 минути при температура на водата максимум 37
градуса. Релаксацията може да
бъде подпомогната също с ароматни свещи, а добавянето на соли и етерични масла към водата
допълнително ще подхранят и изгладят кожата. Независимо дали
добавките за вана се
грижат за кожата обаче,
след изсушаването тя се
нуждае от допълнителна
порция влага. При това
все още топлата кожа
със стимулирано кръвообращение и разширени пори е в състояние
особено ефективно да
възприеме подхранващите активни вещества.
Съвет: Маслата е добре
да се нанасят върху все
още влажна кожа. n
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