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лени от изследователите в лабора-
торни условия още през XIX век, до 
ден днешен се формират указания-
та, посочени на опаковките на хра-
нителните продукти. Те се основа-
ват на предположението, че всеки 
човек придобива една и съща енер-
гия от определен вид или количество 
храна, независимо от индивидуални-
те особености на отделната личност, 
различията в начина на приготвяне 
или формата на консумация на хра-
нителните продукти.
Съвременните изследвания обаче 

ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА КАЛОРИИ 
НЕВИНАГИ ПОМАГА

Причината за натрупването на килограми е известна отдавна: засегна-
тите приемат прекалено много калории, които не изразходват. Да се 
следят и изчисляват стойностите им обаче невинаги се оказва пече-
ливша стратегия, тъй като на посочените на опаковките на хранителни-
те продукти указания не може да се разчита. Колко енергия ще извлече 
организмът от храната се повлиява от много фактори и може да бъде 
строго индивидуално.

Ние осигуряваме енергия на тяло-
то си чрез приемането на храна. 

За целта храносмилателните ензими 
в устата, стомаха и червата разграж-
дат сложните молекули до по-прос-
ти, напр.  скорбялата до глюкоза и 
протеините до аминокиселини. Така 
разградени, те попадат първо в кръв-
та, а след това и в клетките, които 
продължават да ги разграждат, за да 
се сдобият с необходимата енергия. 
В днешно време енергийната стой-
ност на повечето от предлаганите на 
пазара продукти е прецизно изчисле-
на и коректно посочена на опаковки-
те в килоджаули (kJ) или килокало-
рии (kcal), често пъти наричани за по-
кратко „калории”. Според тях 1 грам 
мазнина би трябвало да достави 9 
kcal и съответно 38 kJ, а 1 грам про-
теини или въглехидрати около 4 kcal. 
Т.нар. баластни вещества в храната, 
които се преработват по-трудно, до-
ставят едва 2 kcal на грам.
На базата на тези стойности, опреде-

те процеси, но също се нуж-
даят от собствена енергия и 

образуват множество индивидуал-
ни популации и различни щамове при 
отделните хора.

Защо не съществуват 
благонадеждни стойности
При наличието на толкова много базо-
ви различия учените са принудени 
да боравят с усреднени стойности 
на калорийния прием, които в отдел-
ни случаи се опитват да прецизират 
индивидуално. Общовалидна форму-
ла обаче не може да бъде създаде-
на – храносмилателните процеси са 
твърде сложни и неясни. Цяла поре-
дица от физиолози още от края на 
XIX и началото на XX век като нем-
ския медик Макс Рубнер (1854 - 1932) 
или американския химик Уилбър Олин 
Атуотър (1844 - 1907) се опитват да 
изследват нуждата от и разхода на 
енергия в организма, за да устано-
вят хранителната и енергийната стой-
ности на хранителните продукти. Те 
откриват основните връзки, но се 
интересуват преди всичко от средни-
те стойности, на които се основават 
калорийните показатели до ден дне-
шен. При това се наблюдават същес-
твени разлики при храносмилането и 
преработването на продукти с еднак-
ва хранителна стойност или дори на 
такива от един и същ вид.
Да вземем за пример зеленчуците. 
От различни видове растения консу-
мираме листата, стъблата, пъпките 
или корените. При някои от тях кле-
тъчните стени на стъблата и листа-

зани с количеството предварител-
на работа, необходима на тялото за 
разграждането на храната до по-мал-
ки молекули. От първостепенно зна-
чение е също скоростта на метабо-
лизма или изгарянето на калориите 
от организма. Не на последно място 
важна роля играят множеството бак-
терии в червата, които са незамени-
ми помощници в храносмилателни-

показват, че подобен подход 
силно опростява действител-
ните съотношения. Тъй като колко 
енергия получава всеки от дадено 
хранене зависи от много фактори. 
Към тях се отнася например ево-
люционната адаптация към храна-
та, към която храносмилането пове-
че или по-малко се приспособява. 
Начинът на приготвянето – било то 
варене или печене, пържене или 
претопляне в микровълнова печка – 
променя структурата и химическите 
свойства на храната. Други са свър-
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та винаги са по-дебели и твърди от 
тези в други части. Дори при едно и 
също растение това може да вари-
ра. По-старите листа от друга стра-
на обичайно са по-жилави от по-мла-
дите. По правило получаваме толко-
ва повече енергия от растителната 
храна, колкото по-меки са клетъчни-
те стени. Благоприятно е, когато те 
са леко нарушени, така че клетъч-
ното съдържание да е по-достъпно. 
И накрая от значение е начинът на 
нагряване, при това също в различна 
степен. При варене клетките на спа-
нака и тиквичките се пръскат бързо, 
докато тези на маниоката и китайския 
воден кестен са по-здрави. Особено 
твърдите клетъчни стени като тези на 
суровата царевица преминават през 
червата неповредени.

Подовете като храна:  
предизвикателствата  
на еволюцията
Плодовете на растенията са пригоде-
ни към това да примамват животните, 
така че съдържащите се в тях семе-
на да бъдат разпространени непре-
работени. Благодарение на специал-
ната адаптация на храносмилател-
ния тракт те преминават през живо-
тинския организъм неповредени, при 
това намиращи се в хранителната 
среда, от която се нуждае расте-
нието, за да покълне и да се раз-
вие. Меката, богата на захар плодо-
ва тъкан се преработва от организ-
ма особено лесно, но тя не доставя 
толкова енергия, колкото се съдър-
жа например в семената, защитени-
те със здрави черупки ядки или твър-
дите житни култури, които са с много 
по-висока хранителна стойност, но 
са трудно смилаеми при консума-
ция. Плодовете, в това число ядки-
те и костилките, са се появили в епо-
хата креда, датирана преди 145 - 
65 милиона години. Непосредствено 
след нея са се появили бозайници-
те. Оттогава насам тези две орга-
нични групи непрекъснато си взаи-
модействат и се напасват една спря-
мо друга.

Научните изследвания, свързани с 
консумацията на орехи, фъстъци и 
бадеми обаче, дават основания да 
се предположи, че получаваме зна-
чително по-малко енергия, отколкото 
се съдържа в ядките. С други думи, 
оползотворяваме съдържащите се в 
тях протеини, въглехидрати и маз-
нини в по-малка степен, отколкото 
в други, лесно смилаеми хранител-
ни продукти с подобен състав. Така 
участниците в дадено кратко изслед-
ване са използвали от една порция 
бадеми 129 от посочените на опаков-
ката 170 kcal.
Но дори усвояемостта на хранител-
ните продукти, които не са пригоде-
ни към това да преминават неразгра-
дени през стомашно-чревния тракт, 
понякога се различава съществено. 
Така при преработката на протеини 
от организма се употребява до пет 
пъти повече енергия, отколкото при 
тази на мазнини, тъй като се изисква 
много ензимна работа, за да се отде-
лят тясно свързаните вериги на ами-
нокислините една от друга, макар 
при обичаен калориен прием това да 
не създава проблем на организма. 
Храносмилателната ни система за 
сметка на това почти не се обреме-
нява при преработката на мед. Тъй 
като някои храни, особено захарите, 
бързо се разграждат и без забавяне 
попадат в кръвта.
Не на последно място при изчисля-
ването на калории често се забра-
вя за това, че стомахът и червата 
са свързани не само с храносмила-
телната, но и с имунната система и 
постоянно се намират във взаимодей-
ствие с външния свят. Циркулиращите 
имунни клетки проверяват за болес-
тотворни причинители нерядко силно 
обременената с микроби храна и при 
необходимост се справят със застра-
шаващите здравето микроорганизми. 
Необходимата за това енергия не е 
определена, но тя със сигурност не би 
била малка. Суровите или недопече-
ните месо и риба, неизмитите плодо-
ве и зеленчуци или приготвените при 
ниска хигиена ястия могат да съдър-
жат огромно количество потенциал-
но опасни микроорганизми. Но дори 
да не е наложително имунната систе-
ма да стартира атака срещу много от 
съдържащите се в храната микроорга-
низми, тя при всички положения оста-
ва активна, докато е заета с установя-
ването на безвредността на попадна-
лите от външния свят микроби.
При обичаен прием на калории е 
възможно да не са от голямо значе-
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ботените хранителни продукти. През 
2010 година било проведено изслед-
ване, при което една група участни-
ци приемали хляб от пълнозърнес-
та пшеница със семена и слънчогле-
дови семки и твърдо сирене чедър. 
На друга група били давани бял хляб 
с разпространена на пазара марка 
сирене. Предлаганите порции били 
с еднакво калорийно съдържание. 
За храносмилането им участници-
те от първата група се нуждаели от 
два пъти повече енергия в сравне-
ние с тези от втората, а и се оказа-
ло, че пълнозърнестият хляб доста-
вя на тялото с 10% по-малко кало-
рии от белия.

Измерване дължината 
на червата
Към това трябва да се добави доста 
индивидуалното оползотворяване на 
едни и същи ястия. Дори при прак-
тически идентични състав и пригот-
вяне на храната калорийният прием 
може значително да се различа-
ва при отделните хора. При мишки-
те Кармоди и нейните колеги откри-
ли, че дори гризачите, които били с 
много голямо генетично сходство, се 
справяли по различен начин с една 
и съща храна. Хората се различа-
ват един от друг в още повече аспек- 
ти, включително в дължината на чер-
вата. В началото на XX век сред 
европейските изследователи същес-

изследване на мишки, проведено от 
докторантката на Рангхам, Рейчъл 
Кармоди.
Заедно със своите колеги тя хранела 
гризачите четири дена или само със 
сладки картофи, или с постно говеж-
до месо. И двата вида храна се под-
насяла или сурова, или сварена, или 
наситнена, или не, като се предлага-
ла само в една от тези четири форми. 
От получената храна мишките били 
оставяни да изядат толкова, колко-
то желаят.
Наблюденията на учените били след-
ните: от несварените сладки картофи 
гризачите консумирали с около 4 г 
по-малко, когато храната била насит-
нена, в сравнение с приема им на 
целия суров зеленчук. За сметка на 
това с консумацията на сварени кар-
тофи и в двете форми, те наддали 
тегло. При приема на сурово говеж-
до месо всички гризачи отслабнали с 
по няколко грама – както и било очак-
вано при едностранното протеиново 
хранене, но когато месото било сва-
рено – много по-малко, отколкото при 
суровия продукт. Това е обяснимо, 
тъй като под действие на топлина-
та протеините се денатурират и ста-
ват по-лесно смилаеми. Освен това 
имунната система в червата е раз-
товарена, тъй като варенето убива 
бактериите.
Тези изводи би следвало да са 
валидни и за индустриално прера-

ние начинът на приготвяне, видът 
или качеството на храната. Добре 
е обаче да се има предвид, че раз-
дробяването й (например посред-
ством смилане, мачкане или пасира-
не) може да повиши доставката на 
енергия. Особено различните форми 
на топлинна обработка повишават 
в значителна степен смилаемост-
та на някои продукти в организма. 
Британският приматолог и изследова-
тел на шимпанзета в свободни усло-
вия Ричард Рангхам, който понасто-
ящем се занимава с изследване на 
човешката еволюция в Харвардския 
университет, е направил опит през 
70-те години на XX век да се храни 
идентично като човекоподобните 
маймуни, но в крайна сметка прекъс-
нал експеримента по простата причи-
на, че не се чувствал 
сит. Затова в сво-

ите свързани с храненето студии той 
заключава, че открития като изпол- 
зването на огъня за топлинна обработ- 
ка на храната и смилането на продук-
тите с помощта на мелнични камъни 
е изиграло огромна роля в човешката 
еволюция. Никоя човекоподобна май-
муна не приготвя храната си по спо-
менатите начини, но всички човеш-
ки култури притежават технологии за 
смилане или промяна на хранител-
ните продукти – нагряване, фермен-
тация, замразяване. Затова Рангхам 
предполага, че хората внезапно са 
почнали да добиват повече енергия 
от храната, отколкото преди, особено 
от месото. Възможно е това от своя 
страна да е стимулирало развитието 
на мозъка, тъй като един голям мозък 
се нуждае от значително по-голямо 
количество калории.
Допреди няколко години тази теза 
все още не беше доказана експери-

ментално. Но междувременно 
се появи едно 
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мено тегло, отколкото при по-слаби-
те. Някои страдащи от затлъстяване 
хора вероятно дължат излишните си 
килограми и на тези бактерии, които 
могат да разлагат особено ефектив-
но някои съставки на храната като 
например сложните въглехидрати. 
Съществуват също чревни микроби, 
които се срещат само в определени 
части на света. Така например някои 
японци имат бактерия, която особе-
но добре подпомага храносмилане-
то на морския език, тъй като е заим-
ствала гени от друга морска бактерия, 
която живее в симбиоза с въпрос-
ната риба. Възможно е при много от 
лесно смилаемите храни, разпрос-
транени в наши дни, да съществува 
подобно взаимодействие с чревна-
та флора и бързото им усвояване да 
се дължи на приспособилите се към 
тях чревни микроби. От друга стра-
на се наблюдава намаляването на 
бактерии, които са „специализирани“ 
в разграждането на т.нар. баластни 
вещества, тъй като те започват все 
по-често да отсъстват от диетата ни. 
Това означава, че по-твърдите храни 
като целината например ще бъдат по-
трудно усвоявани от организма ни.
Много е трудно съдържащите се на 
опаковките указания за калорийното 
съдържание на хранителните продук- 
ти да бъдат изчислени в съзвучие с 
всичко казано дотук. Макар да отра-
зяват средни стойности е добре, раз-
бира се, тези данни да бъдат акту-
ализирани, за да се установи колко 
енергия действително се доставя на 
организма и колко се отделя от него 
неоползотворена. Но дори това да се 
направи и да се прецизират по-доб-
ре енергийните стойности, за отдел-
ните индивиди сметката никога няма 
да бъде една и съща. Затова човек 
трябва да се ориентира не само по 
етикетите на хранителните продукти, 
но да обръща внимание на показани-
ята на кантара. И най-вече да следи 
симптомите на собственото си тяло, 
което не пропуска да сигнализира коя 
храна му „понася” и коя не, кои ястия 
му „натежават” и кои се усвояват без-
проблемно, кога времето за хранене 
е неподходящо или пък кулинарните 
изкушения са му дошли в повече. n

твувала мода да се измерва дължи-
ната на дебелото черво. При това 
било открито, че някои етнически 
групи в Русия притежават средно с 
57 см по-дълго дебело черво, откол-
кото други в Полша например. А дори 
в тази част на червата все още се 
резорбират някои хранителни вещес-
тва, като напр. преработваните там 
от бактериите мазнини.
От голямо значение за храносмила-
нето е и индивидуалното наличие 
на ензими. Така например само в 
малки етнически групи в организма 
на възрастни все още се произвежда 
разграждащия млечната захар ензим 
лактаза, който им гарантира безпроб-
лемна консумация на мляко, дока- 
то при другите приемът на „бебеш-
ката храна” може да предизвика сто-
машно-чревни оплаквания като коли-
ки или разстройство.
Напълно пренебрегвано от изследо-
вателите за дълго време остава и 
значението на чревната флора. Но 
учените започват все по-внимател-
но да се вглеждат в съвкупността от 
микроби в стомашно-чревния тракт, 
които дори при еднояйчни близна-
ци могат да се различават значител-
но (независимо от това, че прите-
жават генетично сходство, развили 
са се в един организъм и са отглеж-
дани при идентични условия) и да 
говорят за микробиом. В човешките 
черва преобладават два щама бак-
терии - бактероидити и фирмикути. 
Последните според изследванията 
могат да бъдат открити в по-голе-
ми количества при хората с наднор-
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БЪРЗА ПОМОЩ

КЛЕТЪЧНО-СИМБИОЗНА ТЕРАПИЯ:  

ЗАЩО ЗДРАВЕТО  
ЗАПОЧВА ОТ КЛЕТКИТЕ
Ключът към много заболявания е в нарушената клетъчна обмя-
на. Така поне виждат нещата нарастващият брой привърженици на 
холистичната медицина. На тази база е развита и клетъчно-симби-
озната терапия, която набира все по-голяма популярност. Особен 
акцент при нея се поставя върху лечението на хроничните инфек-
ции, за да могат функциите на клетките отново да се нормализират.

Основите на клетъчно-симби-
озната терапия са поставе-

ни преди около 15 години от при-
добилия международно призна-
ние изследовател на рак и СПИН 
Хайнрих Кремер, бивш меди-
цински директор на Германската 
Федерална Клиника за злоупо-
треби с лекарствата. Той стига 
до убеждението, че причините за 
болестите и процесите на старее-

не трябва да се търсят в клетки-
те на тялото. Но не както се смята 
десетилетия наред в увредената 
наследственост, а в митохондри-
ите - малки органели, отговорни 
за енергията в клетката.
Човешкото тяло се състои от 
около 70 милиарда клетки. Всяка 
една от тях представлява соб- 
ствен малък организъм, а за 
баланса на енергията в него отго-

приятните последствия от приема 
на много медикаменти и немалко-
то дължащи се на употребата им 
странични реакции.
При CST се внимава особе-
но много за това, организмът да 
получава всичко, от което се нуж-
дае, за да могат клетките и орга-
ните да функционират неогра-
ничавано. Хроничните болести 
например нарушават нормална-
та функция на организма и водят 
до нови заболявания. В този сми-
съл хроничните инфекции инду-
цират широко разпространени-
те съвременни заболявания и 
поради тази причина представля-
ват важни междинни станции на 
различни здравословни пробле-
ми. Много от сериозните болес-
ти на нашето време като сърде-
чен инфаркт, диабет, ревматизъм, 
чревни заболявания, деменция 
или рак водят началото си от хро-
нични инфекции.
Подобни драматични последици 
се обуславят от факта, че при 
една инфекция загиват клетки и 
следователно техните митохон-
дрии. Ако причините за това не 
бъдат овладени, се стига до още 
повече клетъчно и органично раз-
граждане или просто казано в 
тялото започват да се повреждат 
повече тъкани, отколкото да се 
регенерират. Това принудително 
води до по-нататъшно органично 
разграждане и стимулира проце-
сите на стареене.
Дееспособните преди клетки 
и органи се трансформират в 
белегова тъкан. Тази втвърде-
на тъкан вече не функциони-
ра правилно, а това може да се 
случи на всяко място в организ-
ма, където протичат инфекции. 
Например в мускулите, лига-
виците или храносмилателни-
те органи. Всичко може да бъде 
засегнато – черният дроб, сър-
цето, бъбреците, всички орга-
ни и съдови системи, мозъ-
кът и нервите, имунната защи-
та и сензорните органи. Ето 
защо причините за възпаления-
та трябва да бъдат своевремен-

варят митохондриите, които био-
лозите наричат „първичен бульон“ 
на висшия живот. Според убежде-
нието на д-р Кремер те са не 
само машини за топлина и сила, 
а трябва да се възприемат също 
като „странстващи информаци-
онни медии”. Тъй като в клет-
ките едновременно протичат три 
основни биологични програми: 
делене, диференциране и кле-
тъчна смърт. За да могат те да се 
координират, трябва да съществу- 
ват информационни системи, 
които се създават от митохон-
дриите.
Функцията на тези миниатюрни 
клетъчни органели може да бъде 
нарушена от множество фактори. 
Например от неправилно хране-
не или претоварване, от изваде-
на от равновесие чревна флора 
или нарушена лигавица на чер-
вата, от недостиг на хранителни 
вещества, стрес или пък отслабе-
на имунна система.
При клетъчно-симбиозната тера-
пия става въпрос за цялостна 
терапевтична концепция, която 
целенасочено повлиява обменни-
те процеси в клетките. При това 
се регулира прочистването от 
токсини, като се стимулират само-
регулацията и лечебните сили на 
организма.

Често пъти коренът  
на всички злини  
са хроничните инфекции
Дори натрупаният 15-годишен опит 
с клетъчно-симбиозната терапия 
(CST) показва, че голяма част 
от разпространените в днешно 
време „цивилизационни“ заболя-
вания биха могли да бъдат не 
само успешно лекувани, но и пре-
дотвратени със съвсем ниски раз-
ходи. При това на пациентите 
могат да бъдат спестени неблаго-
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Непоносимост към глутен  
– рисков фактор  
за много болести
До каква степен са свързани чер-
вата, храненето и здравето, може 
много добре да се види при глуте-
новата непоносимост. Имунните 
реакции срещу слепващия протеин 
глутен в пшеницата, ръжта, овеса, 
ечемика и спелтата могат да имат 
фатални последици и да предиз-
викат мултисистемни заболява-
ния, както са установили изслед-
ванията. При подобна автоимун-
на болест имунната система ата-
кува  собствените си тънки черва. 
Това води до увреждане клетки-
те на чревната лигавица, възпале-
ния и нарушения в резорбирането 
на хранителни вещества, вслед-
ствие на което се усвояват все по-
малко от тях. Нараства и рискът 
от рак. Има свидетелства за връз-
ката между непоносимостта към 
глутен и редица заболявания като 
диабет тип 1, ревматоиден артрит, 
множествена склероза и синдром 
на раздразненото черво.
За съжаление, глутеновата непо-
носимост е трудна за разпозна-
ване. В 99% от случаите тя не се 
открива навреме, тъй като кла-
сическите симптоми на заболя-
ването като разстройство, газо-
ве, загуба на тегло и гадене се 
проявяват, едва когато критични-
те участъци от червата са вече 
увредени.

Откъде идва името клетъчно-симбиозна терапия 
Клетъчно-симбиозната терапия се фокусира върху митохондриите на 
клетките, които преди били определяни като „клетъчни енергийни фабри-
ки“ и смятани за неизменна част от клетъчната структура. Еволюционните 
биолози се осланят в днешно време на мнението, че в праисторически 
времена митохондриите са плували като самостоятелни бактерии в „пър-
вичния бульон“. Един ден обаче тези първични бактерии, които можели 
да усвояват кислород, се свързали с бактерии, които живеели без кисло-
род. Така по пътя на симбиозата възникнала една по-успешна форма на 
живот. И не само това – с нейна помощ се образували също първите еди-
нични клетки с клетъчно ядро. Предпоставка за това да се развият мно-
гоклетъчни организми.
Този процес на свързване д-р Кремер определя като клетъчна симбио-
за. От усвояващи кислород бактерии (протобактерии) митохондриите се 
превръщат в своеобразни органи, доставящи енергия в клетката. Докато 
геномът на другите бактерии (Archaea) се грижи за останалата част от 
клетката. Генетичната информация и на двете първични бактерии може 
да бъде открита във всяка наша клетка и днес. Ето защо (в нормалните 
случаи) в цитоплазмата може да бъде добита анаеробна енергия (без кис-
лород), а в митохондриите напротив аеробна (с кислород).

Повече от половината пациенти 
не са имали преди никакви оплак-
вания, свързани със стомашно-
чревния тракт. Проявяват се по-
скоро нетипични болестни кар-
тини като желязодефицитна ане-
мия, кожни увреждания, остеопо-
роза, болки в ставите, хронич-

на умора, епилепсия, деменция и 
дори шизофрения.
Чрез кръвен тест и изследване на 
фекална проба обаче глутеновата 
непоносимост може да бъде уста-
новена рано. Една серия изслед-
вания на 347 пациенти с мулти-
системни заболявания показва, че 
при над 26% от тях е била устано-
вена непоносимост към глутен, а 
това означава, че повече от всеки 
4 пациент е страдал от нея.
Успоредно с отказването от глу-
тен специалистите препоръчват 
при подобни случаи да се прие-
мат чревни бактерии, тъй като  
бактериалната им колония в чер-
вата може да неутрализира глуте-
новата непоносимост. В клетъчно-
симбиозната терапия се изпол-
зват над 30 различни пробио-
тични бактериални щама, защо-
то една здрава чревна флора 
може да редуцира и активността 
на гените, които водят до свръ-
хактивност на имунната система 
към глутен.

но отстранявани. Те могат да са 
свързани с неправилно хране-
не или нарушения на хранител-
ните органи. Могат да се дължат 
на електросмог или генни мута-
ции, индустриално замърсяване, 
стрес или липса на жизненоваж-
ни аминокиселини и витамини.

Защо правилната функция 
на червата е толкова важна
Особено при тежки заболявания 
като рак, атеросклероза, депре-
сии, чревни инфекции или син-
дром на хронична умора е важно 
човек да обръща внимание на 
индивидуалното хранене и на 
червата като централен орган, 
отговорен за доброто здравослов-
но състояние на организма. „Дори 
само факторът хранене и осо-
бено създаването на индивиду-
ално установен хранителен про-
фил съставят минимум 80% от 
успеха на всяка терапия“, - спо-

деля авторът на книги и практику-
ващият от 13 години CST лекар, 
Ралф Майер. „Затова съветваме 
търсещите и често пъти отчаяни 
пациенти да поемат лечението в 
свои ръце. Така те биват въвле-
чени в терапията и до голяма сте-
пен увеличават шансовете си за 
оздравяване.“
„Що се отнася до червата“, - убе-
ден е специалистът, „Само когато 
те са здрави, храната може пра-
вилно да се преработи и опол-
зотвори.“ За целта на организма 
е необходима интактна лигавица, 
тъй като над 70% от лимфната 
система е разположена именно 
там, както и определено количес-
тво чревни бактерии, но от здра-
вословния щам. Здравата чревна 
флора е важна за перисталтика-
та на червата, за производство-
то на имунни клетки и за усвоя-
ването на хранителни вещества. 
От първостепенно значение е 
също за обезпечаването с вита-
мини, минерали и микроелемен-
ти, за производството на важни 
мастни киселини, за отвеждане-
то на отрови от организма и не на 
последно място за поддържане 
на телесното тегло в норма.
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Проверка на хранителните 
продукти чрез анализ  
на кръвта
При CST се провеждат и допълни-
телни изследвания, за да се уста-
нови дали други хранителни про-
дукти също не предизвикват алер-
гични реакции. При това се тър-
сят забавени във времето възпа-
лителни реакции, които се проя-
вяват чрез имунните белтъчини, 
например имуноглобулин  G-1 или 
G-3. Предизвиканите чрез подобни 
имунни реакции клетъчни и орга-
нични увреждания могат да бъдат 
спрени или предотвратени, ако 
причините бъдат своевременно 
открити.
В случаите на установена алер-
гия правилното хранене придо-
бива първостепенна важност. 
Успоредно с избягването на хра-
ната, към която пациентът реаги-
ра индивидуално с алергия, спе-
циалистите препоръчват той гене-
рално да се придържа към проти-
водействащо на възпаления, анти-
алергично, богато на белтъчини и 
есенциални мастни киселини, но 
бедно на въглехидрати биологич-
но хранене.
Не всеки човек може да се подло-
жи на подобни обстойни изслед-
вания или пък е в състояние да 
следва препоръките на специалис- 
тите за цялостно преустройство 
на хранителния план. Затова най-
често се прилага поетапно опти-
мизиране на хранителните навици 
стъпка по стъпка. Според концеп-
цията на CST е необходимо паци-
ентът да поеме собствена отго-
ворност и своята част от лечеб-
ния процес, в който да се включи 
доброволно и активно.

При нарушения в червата вече 
не може да бъде извличано всич-
ко, което се съдържа в храна-
та. Затова пациенти с подобна 
болестна картина се нуждаят от 
хранителни добавки, за да могат 
да поддържат имунната си систе-
ма дееспособна. Според концеп-
цията на CST както клетките на 
лигавицата на стомаха и черва-
та, така и имунните клетки зави-
сят от дееспособността на мито-
хондриите.
Успоредно с описаната вече хра-
нителна терапия в CST се включ-
ват допълнително витални (живи), 
способни да се размножават, 
високо дозирани микроорганизми, 
както и имуноглобулин-А (защит-
на белтъчина), съдържащи имун-
ния медиатор (цитокин) хранител-
ни екстракти и магнезиев силикат. 
Тук на преден план са възстано-
вяването на лигавицата, за да се 
подобри жизненото пространство 
на защитните лимфни клетки и 
да се оптимизира усвояването на 
хранителни вещества.
За регенерацията и подпомага-
нето на горните храносмилател-
ни органи като стомах, панкреас, 
черен дроб и жлъчка се предпис-
ват допълнително растителни екс-
тракти с горчиви вещества, ензи-
ми, полифенол-екстракти (т.нар. 
вторични растителни вещества) и 
баластни вещества.
Каква е връзката между 
киселинно-алкалния  
баланс и функцията  
на митохондриите
Немалка роля при хронични-
те заболявания играе наруше-
ният алкално-киселинен баланс 
и често споменаваната повише-

Опорни точки на клетъчно-симбиозната терапия: 
l  Установяване на индивидуален хранителен план (алергии към хранител-

ни продукти).
l Лабораторна диагностика (кръв, урина, фекална проба).
l Прием на здравословни чревни бактерии (пробиотици).
l Детоксикация и прочистване на организма от тежки метали.
l Регулиране на алкално-киселинния баланс.
l Терапия с лечебни растения и ензими.
l Прием на микро- и макрохранителни вещества.
l Инфузионна терапия.
l Психотерапия.
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ни киселини, включително и чрез 
прием на лактатни напитки. Тъй 
като алкално-киселинните стой-
ности в кръвта противно на меж-
дуклетъчните са твърде алкални, 
следователно с прекалено високи 
рН-стойности. За да се преодоле-
ят тези разлики, кръвта се подки-
селява с определени препарати. 
Това облекчава транспортиране-
то на киселините от междуклетъч-
ните пространства в кръвта и тях-
ното по-нататъшно разграждане.
Ако с помощта на алкални инфу-
зионни разтвори кръвта се обо-
гати с повече основи, се стига до 
още по-голяма разлика в рН-стой-
ностите на кръвта и тъканите. 
По този начин разграждането на 
киселините се затруднява. Когато 
междуклетъчното пространство е 
„прочистено“, кислородът, микро- 
и макрохранителните вещества 
могат отново да попаднат в мито-
хондриите и „високо дееспособ-
ната енергийна система“ да се 
стабилизира. От решаващо зна-
чение при това е, че за образу-
ването на енергия сега отново се 
използва кислород, а не глюко-
за. Така по-малко млечни кисе-
лини се отделят в междуклетъч-
ните пространства и „агрегатът 
за спешни случаи, предизвикващ 
ферментация на кръвта“ може 
отново да бъде изключен.

Важен градивен материал: 
лабораторни анализи  
за диагноза и лечение
При клетъчно-симбиозната тера-
пия се поставя особен акцент 
на лабораторните тестове. Те са 
необходими на първо място, за 
да бъдат идентифицирани хра-
ните и продуктите, които предиз-
викват възпалителни реакции при 
пациентите. Въз основа на полу-
чените резултати се изготвят хра-
нителни профили с предложения 
и рецепти. Така пациентът може 
да се храни без риск от инфекции 
и без да настъпва по-нататъшно 
увреждане на клетките.

на киселинност на организма. 
Според CST нарушената функ-
ция на митохондриите или тях-
ната увредена структура се счи-
тат за основна причина за наси-
щането на организма с киселини 
в междуклетъчното пространство, 
тъй като се стига до преобразу-
ване на извлечената енергия във 
ферментирала кръвна захар. При 
това се образува млечна кисели-
на като отпаден продукт на обмя-
ната.
Когато междуклетъчното про-
странство е прекалено кисело, това 
затруднява преминаването на кис-
лород и хранителни вещества в 
клетките и митохондриите. При 
това прекалено многото киселини 
блокират активността на имунните 
клетки, което на свой ред затруд-
нява функцията на митохондри-
ите и другите клетъчни дейности 
и подпомага ферментацията на 
кръвната захар. По този начин се 
стига до цялостно затрудняване 
на клетъчната обмяна.

Нарушенията във функцията на 
митохондриите освен това също 
могат да бъдат установени като 
системни или органично специ-
фични възпалителни реакции. 
Правят се и тестове за наличие на 
азотни съединения в организма, 
проверяват се рисковите фактори 
за атеросклероза, туморни мар-
кери, намалена дееспособност на 
органите и недостиг на аминоки-
селини, мастни киселини, микро-
елементи, минерали и витамини. 
Търсят се също следи за слабост 
в имунната система, увреждания 
на чревната лигавица, храносми-
лателни нарушения и интоксика-
ции например с тежки метали.
Лабораторните изследвания 

освен това действат като обек-
тивен лабораторно-медицински 
контрол в хода на терапията. За 
целта се правят редовни тесто-
ве на кръвта, урината, фекалии-
те и слюнката. Така може да се 
проследи динамиката на провеж-
даното лечение и в много случаи 
да се предоставят дългосрочно 
документирани доказателства за 
успехите на терапията. И накрая 
както лекуващият лекар, така и 
пациентът са заинтересовани да 
бъдат следени отблизо проце-
сите на лечение и оздравяване. 
Обемът на тези изследвания, раз-
бира се, зависи от индивидуална-
та болестна картина и предвари-
телно направените тестове.

По принцип излезлият от релси 
алкално-киселинен баланс играе 
голяма роля и при възникване-
то на ракови мутации. Туморните 
образувания растат по-бързо, 
когато осигуряването на клетките 
с енергия е превключило на фер-
ментация на кръвната захар.
За да може да се разгради пре-
комерната киселинност в меж-
дуклетъчните пространства, при 
клетъчно-симбиозната терапия 
се предписват между другото 
дясно въртящи се млечни кисе-
лини. Преди всичко фитопрепа-
ратите със стимулиращите здра-
вето ценни вещества, отговор-
ни за цвета и вкуса на растени-
ето обаче, би трябвало да сти-
мулират функцията на митохон-
дриите. Противно на препоръч-
ваните с години алкални прахо-
ве и инфузии за неутрализира-
не на прекомерната киселинност 
според концепцията на CST кръв-
та трябва да бъде подкиселя-
вана с дясно въртящи се млеч-

Клетъчно-симбиозната терапия би могла  
да помогне при: 
l хронична умора;
l фибромиалгия;
l ADHS (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност);
l мигрена;
l  хронични ортопедични възпалителни болки;
l  стомашно-чревни оплаквания като гастрит, улцерозен (язвен) колит,  

раздразнени черва;
l акне;
l диабет тип 2;
l високо кръвно налягане;
l повтарящи се инфекции при имунна слабост;
l депресии;
l невродермит и други алергични заболявания като астма и сенна хрема;
l нарушения на кръвообрщението;
l като допълваща терапия при ракови заболявания.
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След провеждането на серия от 
тестове, необходими за устано-
вяване на здравословния статус 
на пациента, често пъти се назна-
чава приемането на хранителни 
добавки, целящи да се попъл-
ни индивидуалният дефицит от 
определени вещества в организ-
ма. В този смисъл лабораторни-
те изследвания предоставят въз-
можност за индивидуален кон-
трол при осигуряването и дози-
рането на липсващите вещества, 
като предпазват пациента от пре-
дозиране, което допълнително би 
обременило организма и влоши-
ло здравето му. Д-р Ралф Майер 
споделя: „Нерядко при мен идват 
пациенти, които още на първа-
та консултация носят със себе си 
цяла торба или кашон с хранител-
ни добавки, за да ме уведомят, 
че приемат всичките тези препа-
рати без какъвто и да било кон-
трол върху ефекта от употреба-
та им.“ Ето защо лабораторните 
изследвания са от първостепен-
но значение за успеха на лечени-
ето и макар да струват време и 
пари, в дългосрочен план спестя-
ват както едното, така и другото, 
и в крайна сметка печелят здра-
ве. Единствено в този случай е 
възможно терапията да протича 
контролирано в правилна посока 
и значително количество от прие-
маните преди или в хода на лече-
нието препарати постепенно да 
отпадат, когато не са необходими 
повече. Лабораторните тестова 
са сигурна база за диагностика и 
лечение с помощта на правилно-
то средство, приемано в правил-
ното време и в правилната доза.

ставлява единствен стандар-
тен труд върху митохондриална-
та медицина. Оттогава неговите 
познания са били подложени на 
сериозно тестване във всекиднев-
ната практика и солидно научно 
доказани, включително от самия 
д-р Кремер. През 2001 година е 
основана Интернационална CST 
мрежа, където се обучават в кон-
цепцията на клетъчно-симбиозна-
та терапия и сертифицират лека-
ри и практикуващи лечители. От 
2004 до 2014 година се провежда 
обширно клинично изследване във 
всички създадени CST-практики. 
Събраните в рамките на изследва-
нето данни позволяват по-лесно да 
се систематизират спецификите на 
лечението и да се прецизират ета-
пите на протичането му, а натру-
паната внушителна документация 
представлява солиден доказател-
ствен материал за успехите на кле-
тъчно-симбиозната терапия.
Така става ясно, че ефектът от 
терапията при често срещани-
те цивилизационни заболявания 
в повечето случаи е неоспорим. 
Това доведе до сертифицирането 
през март 2010 година на учебно-
то съдържание на CST според д-р 
Хайнрих Кремер, както и до про-
вежданото на систематизирано 
обучение за лекарска квалифи-
кация в рамките на Централното 
сдружение на лекарите за нату-
рална медицина и областните 
лекарски сдружения.
С основаването на Академията 
за клетъчно-симбиозна терапия и 
натрупването на практически опит 
теоретичният принцип на лече-
нието бива още по-добре развит 
и прецизиран. Междувременно 
всяка година обучение завършват 
около 60 нови специалисти. Ето 
защо през 2013 година се форми-
ра също Научно-медицински съвет 
за CST и няма да е преувеличено, 
ако се каже, че в рамките на меди-
цинската наука той извършва пио-
нерска дейност. Благодарение на 
усилията на членуващите там спе-
циалисти познанието за връзката 
между здравите клетки и здравото 
тяло се радва на все повече при-
върженици и привлича нараства-
що международно внимание. n

Клетъчно-симбиозната 
терапия – научно проверена
Дълго време на концепцията на 
д-р Кремер за клетъчната симби-
оза се гледа с недоверие в меди-
цинските среди. Появилата се през 
2000 година негова книга „Тихата 
революция на раковата и Спин-
медицина“ за дълго време пред-
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погледът с такива мигли е още по-
игрив и красноречив.

Със статиите и предаванията си 
вдъхновяваш жените да се стре-
мят към уникалност и красота. 
Бонилаш подчертава естестве-
ната красота на очите. С какво 
би насърчила българската жена да 
придобие по-висока самооценка и 
самочувствие?

Интервю с Ива Дойчинова, от много години лице-символ на радио ФМ+, 
позната като водещ от телевизионния ефир. Организира и подкрепя 
много социални каузи и инициативи, завършила е българска филоло-
гия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, семейна с две 
дъщери. За себе си казва, че обича да чете, пътува и общува. Срещнахме 
се с нея, за да ни припомни за „Предизвикателството Бонилаш”.

Първото, за което насърчавам жени-
те е да се радват на себе си и на 
живота. Красотата идва първо отвът-
ре и от самочувствието ни на хора. 
След това идва онази обич към 
самите себе си, която ни кара да 
се доверяваме на правилните про-
дукти и козметика. Правилност за 
всеки означава нещо различно и е 
личен избор, но за мен мярата е в 
това да мислиш първо за здравето 
си – на кожата, миглите, очите, коса-
та, тялото си, защото това е пътят 
към красивото. Съветвам жените да 
не прикриват слабите, а да подчер-
тават силните си страни. Да си вяр-
ват, да се обичат и да са усмихна-
ти. Усмивката е най-голямата сила. 
Започва от сърцето, вдига се в очите 
и се появява на устните.
Аз самата обичам да се обличам 
всяка сутрин красиво, независимо в 
колко часа ставам. Мисля за косата 
и грима си, за уханията. Излизайки 
от вкъщи вече обичам деня, който 
предстои, и му се наслаждавам.

Какво би пожелала на читатели-
те на списание Аптека?
Пожелавам на читателите ви да 
обичат, защото това означава да са 
здрави. Винаги започвам с любов в 
пожеланията си, защото духовното 
и психическото здраве e предпос-
тавка за физическото. Обичайте, 
наслаждавайте се на живота, защо-
то щастието е нещо много простич-
ко и започва с радостта. Обичайки 
себе си и грижейки се за себе си, 
създаваме свят, който ни отвръща 
със същото.

С Ива Дойчинова разговаря 
Магдалена Найденова,

Натурпродукт

БОНИЛАШ: 
ПРОЛЕТТА НА  

ТВОИТЕ МИГЛИ!

Ива, здравей! Разкажи ни за про- 
летта на твоите мигли? Как 
научи за Бонилаш и му се довери?
Здравейте и желая скорошна про-
лет на всички, ако не в природата, 
то в настроението.  
За Бонилаш научих от предста-
вителите му у нас – фирма 
Натурпродукт. Те ми представиха 
серума и ме увериха, че е дермато-
логично и офталмологично тестван, 
създаден от специално подбрана 
комбинация природни и ефектив-
ни съставки и чудото биматопрост, 
което стимулира растежа на мигли-
те. Обичам естествената красота, 
но това не означава да не правиш 
нищо за себе си, а да се доверя-
ваш на продукти, които се грижат за 
твоето здраве, а оттам и за хубост-
та. Затова не само се доверих, но и 
с удоволствие се съгласих да тест-
вам продукта и да споделя своя 
опит в личния си профил в социал-
ните мрежи, радио и телевизионна-
та аудитория на България.

Какъв бе резултатът лично за 
теб - след 6 и след 12 седмици?
Още на 3-та – 4-та седмица мигли-
те ми видимо се сгъстиха и укреп-

наха. Към 6-тата седмица вече 
бяха по-дълги и естествено изви-
ти. Резултатът беше видим и то 
не само за мен, а и за колегите ми 
и гостите на предаването, които 
ме питаха дали не са изкуствени, 
или залепени. След три месеца - 
12-те седмици, можех спокойно да 
си ходя без грим или със съвсем 
малко и да се чувствам добре по 
всяко време. Харесвам очите си, а 
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ПРАВИЛНА ГРИЖА  
ЗА СИЛНА И ЗДРАВА КОСА

Неправилната грижа и липсата на хранителни вещес-
тва могат силно да обременят и дори да увредят коса-
та. В подобни случаи добрият съвет може да се окаже 
по-ценен от скъпите козметични продукти, особено ако 
приложението им е неподходящо. Когато косата стане 
тънка и чуплива, изгуби еластичността и блясъка си, 
а кожата на главата започне да сърби и да се лющи, е 
необходимо не само да се вземат мерки за заздравява-
нето й, но и да се преосмислят полаганите грижи.

ча дори оттам. В този смисъл фра-
зата „чувствам се изтощен и изчер-
пан” може да се окаже валидна дори 
за косата. Експертите и фризьорите 
наричат това състояние деминерали-
зация на косата.
Всеки косъм се състои от един богат 
на сяра протеин кератин и от пигмен-
ти, минерали, липиди и вода. Всички 
тези съставки си взаимодействат в 
една сложна обмяна на веществата, 
тъй като корените на косата принад-
лежат към клетките с висока честота 
на делене. Първото основно прави-
ло за здрава и красива коса следова-
телно е оптималното й осигуряване с 
хранителни вещества.

Корените на косата  
са гладни
Едни от най-необходимите за жиз-
нена и силна коса подхранващи ве-
щества са:
l Цистинът: Тази аминокисели-
на е естествена съставна част на 
кератина. В големи количества може 
да бъде открита в овесените ядки, 
лещата, кашуто, бразилския орех, 
соята и морския език.
l Желязото: Ако в организма лип-
сва желязо, косата става чуплива и 
без блясък. Особено богати на желя-
зо са месото, черният дроб, варивата 
и пълнозърнестите продукти.
l Калцият: Подобно на магнезия 
минералът стимулира космения 
фоликул. Липсата му в организма 
от друга страна може да предизвика 
падане на косата. Добри доставчи-
ци на калций са сусамът, смокините, 
лененото семе, бадемите, спанакът.
l Пантотеновата киселина (вита-
мин В5): Този незаменим помощ-
ник за клетъчната обмяна предпазва 
косата от увреждане. Може да бъде 
открит в черния дроб, маята, яйч-
ния жълтък, броколите, рибата, пти-
чето месо.
l Силицият: Познатият градивен 
елемент на съединителната тъкан и 
ноктите подсилва също косата, тъй 
като се грижи за напречните връзки 
на протеините. Най-добри източни-
ци са: варивата, картофите, житните 
култури и зеленчуците.
l Цинкът: Съдейства за изграж-
дането на кератин. Ако микроеле-
ментът липсва в организма, косата 
може да стане чуплива, а краищата 

до загубила блясъка си и цъфтяща. 
Причината за подобно състояние на 
косата най-често представлява вик 
за помощ от страна на организма. 
Когато му липсват хранителни вещес- 
тва, той намалява своите резерви, 
които открива между другото в коре-
ните на косата и започва да ги извли-

80 000 до 150 000 косъма на главата 
ни представляват в действителност 
тръбовидни рогови нишки.
Всекидневно губим около 80 до 100 
от тях и на тяхно място се образуват 
нови. Продължителността на живо-
та на един косъм от косата може 
да варира между 2 и 6 години. Този 
цикъл на подмяна обаче остава почти 
незабележим за нас.
Много хора се оплакват от пробле-
ми с косата, а й придават немал-
ко значение като акцент за външния 
си вид. Около 70% от жените боя-
дисват косата си например, а всяка 
втора редовно посещава фризьор-
ски салон. Едва 3% са европейци-
те, които въобще не поддържат коса-
та си.
Доколкото различни са хората, дотол-
кова разнообразни са и свързаните с 
косата им проблеми – от тънка и суха 

й да започнат да се раздвояват. Това 
може да бъде избегнато при доста-
тъчен прием на пълнозърнести про-
дукти, варива и ядки.
Съвет: При небалансирано хране-
не добра алтернатива могат да пред-
ложат готовите комплекси с микро- 
хранителни вещества. Изследванията 
показват, че с приема им състояни-
ето на косата може да бъде трайно 
подобрено.

По-добро кръвоснабдяване 
чрез самомасаж
Масажът на главата също способ-
ства за осигуряването с подхранва-
щи вещества, тъй като чрез тях по 
бърз и прост начин се стимулира кръ-
вообращението на скалпа. Ето два 
от начините, по които може да бъде 
направен:
l „Скубане” на косата: При този 
метод на самомасаж всички 10 пръ-
сти бавно се прокарват по дължина-
та на косата, като при това тя леко 
се опъва. Започва се първо от скули-
те съм раменете, а после и от чело-
то към врата. Опъването на косата 
трябва да бъде осезаемо, но леко и в 
никакъв случай неприятно.
l Масаж на главата: Особено ефек-
тивен е стимулиращият масаж на 
главата. За целта пръстите трябва 
да бъдат поставени директно върху 
скалпа и цялата глава трябва да 
бъде обработена с не много силни, 
но бързи и енергични кръгови или 
барабанни движения. Съвет: Преди 
началото на масажа могат да се 
втрият между пръстите 1-2 капки ете-
рично цитрусово масло (например 
бергамот, нерол или грейпфрутово 
масло).

6 решения за грижа  
при някои често  
разпространени проблеми
Често пъти решението на пробле-
ма е свързано с правилната грижа 
за косата. Между другото при офор-
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мянето й също трябва да се внима-
ва. Твърде честите фризьорски мани-
пулации или всекидневното сушене 
със сешоар я обременяват в степен, 
която може да се сравни с действи-
ето на горещата вода или фьона – 
силния топъл, сух и поривист вятър, 
който духа от планините. Всичко това 
може да се отрази неблагоприятно на 
цялостната й структура и да доведе 
до увреждания.

1. Тънка и изтощена коса
Структурата и гъстотата на косата 
се променя с напредване на годи-
ните. Все по-изтъняващата коса 
обаче може да бъде също резултат 
от продължителен стрес или посто-
янни грижи. Опадането на косата 
например може да бъде последица 
от освобождаване на стрес хормо-
ни като адреналин. Също диетите с 
приемане на по-малко от 1000 kcal 
на ден могат да стресират корени-
те на косата. Помощ могат да пред-
ложат шампоаните с подобряващи 
структурата на косъма протеини, тъй 
като съдържащите се там съставки 
могат да предотвратят чупливостта 
на косата и да се погрижат за попъл-
ването на обема й.

клетките от този покривен слой са 
увредени, те действат като надрас-
кано стъкло и косата изглежда без 
блясък. Основна причина за това е 
неправилната грижа.
Особено препоръчителни в случая 
са продуктите за грижа, обогатени 
с витамин Н, които по оптимален 
начин регулират съдържанието на 
влага на косата и скалпа. Чистият 
витамин Н, или по-познатият като 
витамин на косата и ноктите „био-
тин”, се препоръчва от лекари и апте-
кари за нежна външна грижа. Но той 
може да бъде приеман също вътреш-
но и е включен в редица комплекси 
за заздравяване и разкрасяване на 
кожата, ноктите и косата.
Важно правило: Косата не трябва 
никога да се изтрива до сухо. Това 
разрушава нейния външен люспест 
слой. По-щадящо е да се завие в 
тюрбан.
Маски за коса с екстракт от соев 
или микро-пшеничен протеин 1 – 
2 пъти седмично също биха могли 
да се отразят благотворно при нару-
шена структура на косъма. И двете 
активни съставки са богати на расти-
телен кератин, който е много подобен 
на естествено съдържащия се в коса-
та и запълва увредените участъци. 
Биха могли да помогнат и натурални 
етерични масла като например мас-
лото от камелина (Camelina stiva), 
което е в състояние да възстанови 
хидролипидния слой на косъма.

3. Лющене и сърбеж
Типичните симптоми при чувствител-
на кожа на главата са сърбежът, 
паренето, зачервяването и лющене-
то. Най-честата причина за това са 
неправилните за типа коса грижи или 
неподходящите поддържащи про-
дукти. Понякога кожните проблеми 
могат да се дължат и на себореен 
дерматит (себорейна екзема), който 
е наследствено обусловен и може да 
се провокира от топлина, студ, влага 
или стрес.
За успокояване на симптомите се 
препоръчва използването на меки, 
непарфюмирани шампоани и 
лечебни средства за коса. Най-
често предизвикващата алергич-
ни реакции на кожата на главата 
субстанция е трудно произносимата 
разпенваща съставка кокамидопро-
пилбетаин, която според дермато-
лозите е добре по възможност да се 
изключва от състава на шампоаните. 
Същото според специалистите важи 
за силиконите. Съветът им е косата 

„Тънката коса най-често е вроде-
на”, - обяснява експертът дермато-
лог Франк-Матиас от Хамбург, „Може 
обаче да бъде и последица от недос-
тиг на някои хранителни вещества 
като желязо, цинк и витамини. Също 
нарушенията на щитовидната жлеза 
могат да дадат отражения върху ста-
туса на косата, затова функцията й 
трябва да бъде проверена при специ-
алист и при нужда лекувана.”
Оптически увеличаването на обема 
е възможно не само с предназна-
чените за това козметични продук- 
ти, но и с помощта на т.нар. треси 
за удължаване на косата, прикре-
пени с клипси, които гарантирано не 
увреждат собствената коса за разли-
ка от залепените екстеншъни. Но за 
да бъде приложен какъвто и да било 
метод за удължаване, собствената 
коса трябва да е с дължина поне до 
брадичката.

2. Липса на гланц
Косата придобива гланц, единствено 
когато има здрав и неповреден вън-
шен люспест слой, обуславящ ней-
ната структура. Безцветни люспес-
ти клетки покриват намиращите се 
директно под тях пигменти и те се 
виждат като картина през стъкло. Ако 
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да се мие не по-често от 2 до 3 пъти 
седмично. А при сух, лющещ се скалп 
– веднъж седмично, като се използва 
качествен шампоан против пърхут.
Срещу неприятния сърбеж би могло 
да помогне плакненето с оцетна 
вода или използването на подходя-
щи козметични продукти с охлаж-
дащи етерични масла. В никакъв 
случай не трябва да се използват 
остри гребени или четки за коса.

4.  Цъфтящи краища  
и заплитане

Известното под медицинското наиме-
нование трихоптилоза явление зася-
га раздвоените връхчета на косата, 
които понякога се разпространяват 
по цялата й дължина. Макар да не са 
наясно с медицинския термин, много 
жени, а и немалко мъже се сблъскват 
с неприятния проблем. Основните 
причини са топлинното въздействие 
(сешоар, преса за коса, силни слън-
чеви лъчи или претоплени помеще-
ния) и обременяване с химикали 
(боядисване, къдрене, употреба на 
стилизиращи продукти). Твърде чес-

тото или агресивното разресване на 
мокра коса също могат да доведат 
до цъфтящи краища. Ако към това 
се прибави пренебрегване на задъл-
жителните грижи за дългата коса – 
редовно подстригване на връхчетата 
и подхранване с подходящи продук-
ти – става ясно, че макар и по раз-
лични причини от проблема страдат 
немалко хора.
Косата с цъфтящи краища лесно се 
заплита и затрудненото разресва-
не може да предизвика допълнител-
ни увреждания. Затова специалисти-
те препоръчват използването специ-
ализирани козметични продукти за 
поддръжка връхчетата на косата 
или малко затоплен зехтин, който 
да се втрива с влажни ръце в краи-
щата на косата. Това предотвратява 
по-нататъшното й нацепване. За по-
лесно разресване е добре да се пол-
зват балсами, маски или спрейо-
ве с етерични масла и да се употре-
бяват само дървени гребени или 
четки с естествен косъм. Разумно 
е също така да се избягва прекомер-
ното загряване на косата, а химично-
то натоварване да се минимализи-
ра. Измиването на косата е добре да 
завършва с хладка вода, а когато се 
налага използването на сешоар, той 
трябва да се държи на разстояние от 
главата. Редовното подхранване с 
маски и подстригването на всеки 3 
до 6 седмици с по 1-2 см също влиза 

в грижите за здравата, жизнена и 
силна коса без цъфтящи краища.

5. Боядисване, но правилно
Цветът на косата по принцип е гене-
тично обусловен. Интересното е, че 
съвсем скоро след раждането той се 
променя, като причината за това засе-
га остава неясна. Възрастовите про-
мени, свързани със загубата на пиг-
ментация, са неизменна част от оста-
ряването на човека. Побеляване на 
косата обаче може да се наблюда-
ва във всяка възраст, а причините 
за това са много. На първо място е 
наследственият фактор, но появата 
на бели косми може да бъде причи-
нена също от силен стрес или емо-
ции, използване на някои лекарства 
и дори от UV-лъчите, които изсушават 
косата дотолкова, че тя губи пигмен-
тацията си. Някои експерти дори смя-
тат, че причината за ранното побеля-
ване може да е свързано с нарушение 
във функцията на някои органи, което 
от своя страна предизвиква липса на 
жизненоважни витамини и елементи.

на алергия като например р-фени-
лендиаминът. При съмнение е най-
добре човек да се довери на профе-
сионалист и да не експериментира 
сам с боите.
Съвет: Който иска да си спести кис-
лородната вода, може да прикрива 
побелелите коси с натурални бои 
като къна. Макар, както показват про-
ведени през 2014 година тестове с 
боядисването на различни видове 
коса, резултатът при сивите коси да 
не е толкова убедителен както при 
останалите цветови разновидности. 
Побелелите коси не поемат нату-
ралните бои много добре и прози-
рат, изпъквайки с по-светли нюанси 
в общата маса. За сметка на това те 
са напълно натурални и много по-ща-
дящи. Междувременно сивите коси 
излязоха на мода както за стари, така 
и за млади. Особено след като поп 
звезди като Лейди Гага и Риана попу-
ляризираха т.нар. „Granny Hair Style” 
или стила „Косата на баба”.

6. Опадане на косата
Загубата на коса е неприятно, поняко-
га травматично преживяване и далеч 
не засяга само мъжете. Косата расте 
в три различни фази: анагенна (или 
фаза на растеж, която трае от 2 до 
8 години и в която се намира около 
90% от косата на главата); катагенна 
(фаза на преход, продължаващ обик-
новенно 2-3 седмици, през която кос-
меният фоликул се смалява до около 
1/3 от предишната си дължина и миг-
рира към повърхността на скалпа) и 
телогенна (по време на която коса-
та почива в продължение на около 2 
до 4 месеца).
Независимо че загубата на коса 
се наблюдава по-често при мъже-
те (при жените е по-вероятно да се 
получи изтъняване, отколкото да се 
стигне до опадане), от нея страдат 
също жени, особено над 50-годиш-
на възраст. Но тя може да се проя-
ви и във всяка друга възраст пора-
ди най-различни причини - заболява-
ния, нарушена функция на щитовид-
ната жлеза, хормонален дисбаланс, 
стрес, диети, свързани с недостиг на 
хранителни вещества, химиотерапия, 
медикаменти и пр.
Съществуват различни видове косо-
пад и само някои от тях могат да се 
лекуват успешно:

За да се забави появата на бели 
коси, е много важно да се осигури 
на организма достатъчно количес-
тво мед и цинк. За целта е добре да 
се приемат орехи, кайсии, банани, 
грозде, домати и краставици, сире-
не, ябълки, череши и боровинки. В 
менюто може да се включи също 
чай от шипки, морски дарове, ориз и 
ръжен хляб.
Който иска да смени цвета на коса-
та си или да прикрие побеляване-
то й, може в наши дни да напра-
ви това безпроблемно с по-щадя-
щите и меки съвременни продук-
ти за боядисване. Това потвър- 
ждава проф. Томас Платцек, токси-
колог от Немския институт за оценя-
ване на риска в Берлин: „С предлага-
ните днес на пазара бои за коси не 
съществуват рискове. Те са преми-
нали през всички процедури за сер-
тификация.” Съдържащите се в тях 
съставки са подложени допълнител-
но на постоянен контрол от научни 
комисии от национални и интернаци-
онални учреждения.
Под внимание обаче трябва да се 
вземе фактът, че има субстанции, 
които могат да предизвикат контакт-



15

l Кръговият косопад (алопеция 
ареата) се наблюдава при мъже и 
жени от всички възрасти и раси, но 
най-често се проявява през детство-
то. От него страдат 2% от населе-
нието на света и причините за поя-
вата му остават неизяснени от нау-
ката, макар да е широко застъпе-
но мнението, че представлява авто-
имунно заболяване, което се счита за 
отделна болест, а не за симптом или 
съпътстващо друго заболяване явле-
ние. Проявява се чрез едно или пове-
че по-малки или по-големи окръг-
лени оплешивели места и може да 
се наблюдава във всяка една окос-
мена част на тялото, включително 
върху главата. Характерно за него е, 
че т.нар. алопетични огнища са рязко 
очертани като с невидима линия. 
Най-тежката форма е универсална 
алопеция, при която окапват всич-
ки косми по тялото. От провокиращи-
те заболяването фактори най-голям 
акцент се поставя върху стреса, хро-
ничните инфекции и някои хормонал-
ни смущения. Лечението трябва да 
се провежда от дерматолог и изисква 
много търпение.
l Андрогенната алопеция е най-
честата форма на косопад и е забо-
ляване, засягащо както мъже, така и 
жени, но както показва името, по-чес-
то се наблюдава при мъже. Въпреки 
че андрогенната алопеция е хор-
монално детерминирано състояние, 
последните проучвания показват, че 
и други фактори могат да предизви-
кат този косопад при жените. Средно 
47% от мъжете под 30-годишна въз-
раст са с андрогенен тип косопад, 
като броят им нараства с възрастта. 
От жените над 20 години са засегна-
ти около 19%.

хронични, диабет, болест на Крон и 
др.) и медикаменти. Една от основ-
ните причини за дифузния косопад 
при жените са хормоналните проме-
ни (раждане, менопауза, спиране на 
контрацептиви, дисфункция на щито-
видната жлеза). Обикновено се про-
явява, когато организмът е слаб, но 
независимо от причината резулта-
тът винаги е един и същ: активност-
та на корена претърпява промяна, 
а това води до промени и в цикъ-
ла на растеж на косата. Резултатът 
е: косопад. Зехтинът, кокосовото, 
рапичното, бадемовото, сусамово-
то и розмариновото масло могат 
да окажат добро действие при дифу-
зен косопад. За целта маслото тряб-
ва да се разнесе върху скалпа с 
нежни масажни движения, върху гла-
вата да се постави шапка за баня и 
да се изчака 1 час, след което коса-
та да се измие с подходящ шам-
поан. Изцеден сок от лук, чесън, 
лимон или джинджифил също би 
могъл да заздрави косата и да сти-
мулира растежа й (сокът е добре да 
се втрие в корените и да се остави 
да действа през нощта, а на сутрин-
та да се отмие). Яйцата съдържат 
много протеини и минерали (йод, 
фосфор, желязо, цинк, сяра) и също 
помагат за израстването на пове-
че коса. Кактусовото масло съдър-
жа мастни киселини, които стиму-
лират растежа на косата, а къна-
та играе важна роля за заздравява-
нето на косъма. Ако се смеси сина-
пено масло с къна, ефектът ще е 
още по-добър. За целта са необходи-
ми 250 мл синапено масло и 50-60 г 
изсушени листа от къна, които да се 
сварят едновременно. Кофеиновите 
екстракти също помагат за намаля-
ването на косопада.
Съвет: Много добро действие срещу 
косопад, но също за подхранва-
не и заздравяване на косата има 
следната маска, която може лесно 
да се приготви в домашни усло-
вия: Разбъркват се 1-2 жълтъка, 1-2 
с.л. мед, 2-3 с.л. зехтин, 1 ч.л. сок 
от лимон или джинджифил и смес-
та се втрива в корените на косата. 
Маската се оставя да действа 20-30 
минути и косата се измива с подхо-
дящ шампоан. n

l Дифузната алопеция е вид косо-
пад, който се среща както при мъже, 
така и при жени. При мъжете труд-
но се разграничава от андрогенна-
та алопеция. Дифузният косопад 
обикновено засяга целия скалп, а не 
типичните за алопеция ареата или 
андрогенния косопад места. Може да 
се наблюдава във всички възрасти. 
Първите симптоми са нарастваща 
загуба на косми, последвана от види-
мо изтъняване на косата. Около 40% 
от жените, но също и 20% от мъже-
те над 20-годишна възраст страдат 
от дифузен косопад поне веднъж в 
живота си. За това могат да способ-
стват много фактори като стрес и 
нервно напрежение, небалансирано 
хранене, някои заболявания (кожни, 




