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ЗДРАВИ ДО 120?  
ФЕНОМЕНЪТ НА НОВИТЕ СТАРИНИ

се доверява, се отпуска и се оставя 
да върви назад, предава се и намира 
оправдание за своите инертност, пасив-
ност и невнимание към потребности-
те на тялото си. Нерядко именно това 
и предизвиква „възрастовите оплаква-
ния“, от които се страхува. Стареенето 
обаче е индивидуален процес, който 
до голяма степен зависи от отношени-
ето ни към него и затова начинът, по 
който ще протече, остава в собствени-
те ни ръце.
Продължава да се говори също за 
„износване“, особено когато става 
въпрос за ставите. Но износване може 
да има само при машините, докато 
човекът е живо същество, което раз-
полага с механизми за непрекъсна-
то обновяване. Да вземем за пример 
артрозата: при нея често се изпол-
зва сравнение, при което хрущялът се 
изтрива с течение на времето подоб-
но на автомобилна гума, чийто грай-
фер все повече изтънява. За разли-
ка от гумата обаче хрущялът в човеш-
кия организъм е жив и той непрекъсна-
то се обновява, ако му се даде възмож-
ност за това.
Ставите не са като познатите ни меха-
нични панти на вратите, а контактни 
места, свързващи костите, които са ста-
билизирани от мускули, връзки и сухо-
жилия. Те се състоят от покрити с хру-
щял ставни повърхности, ставна кухи-
на и ставна капсула. Капсулата обхва-
ща ставната кухина, която е пълна със 
ставна течност (синовия). Тя служи за 
смазване на ставните повърхности и за 
хранене на хрущяла. Подобно на сюн-
гер при отпускане той всмуква храни-
телни вещества от нея, а при притис-
кане отделя отпадни вещества, които 
се разграждат от съдържащите се в 
синовиалната течност ензими. Това се 
случва обаче, единствено когато става-
та се движи, т.е. за разлика от машини-
те „износване” настъпва при липса на 

За добро или за лошо остаряваме 
все повече. Ако през 1965 годи-
на в Германия например е имало 

270 столетници, в днешно време те 
са 18 000, а през 2060 година се очак-
ва да бъдат 180 000. Смели прогнози 
дори твърдят, че половината от всички 
деца, родени в Европа след 2000 годи-
на, имат добри шансове да достигнат 
100 и повече години. При хората, които 
са се появили на бял свят около 1900 
година, шансът да достигнат столетие 
е не повече от 1%.
Дори в България броят на столетници-

Все по-често чуваме за здрави и активни хора в напреднала въз-
раст. С увеличаване средната продължителност на живот се 
наблюдава и друга положителна тенденция: 60-годишните в наше 
време изглеждат на не повече от 50, 80-годишните на около 70 и 
дори на увеличаващите се 100-летници човек трудно би отгатнал 
реалната възраст. Какво се крие зад това позитивно развитие и как 
може всеки да запази своята виталност до дълбоки старини.

него. Многобройни изследвания доказ-
ват, че болестите и крехкото здраве 
не са свързани задължително със ста-
ростта, а преди всичко с индивидуал-
ния стил на живот. По-точно с начина, 
по който се отнасяме с тялото и психи-
ката си. Всички най-нови факти показ-
ват, че т.нар. „старчески болести“ могат 
да бъдат избегнати, ако човек постъпва 
по подходящ начин.
Това, че издръжливостта, силата, по-
движността и паметта непрекъснато 
отслабват с напредване на възрастта и 
че появата на сърдечно-съдови пробле-
ми, диабет тип 2, остеопороза, артро-
за, рак или деменция е възрастово обу-
словена и се подразбира от само себе 
си – е предразсъдък, който може един-
ствено да навреди. Защото който му 

те непрекъснато нараства. Според ста-
тистическите данни понастоящем те са 
близо 350 спрямо едва 184 към края на 
2001 година. Къде се крие разковни-
чето на дълголетието, след като еже-
дневието ни е пълно със стрес и вред-
ни влияния?

Всичко зависи  
от стила на живот
Преди 2000 години древноримският 
философ Сенека е казал, че „старост-
та е неизлечима болест“, но в днеш-
но време можем и да не се съгласим с 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

нът на живот, а не възрастта. Логично 
е естествено трите големи разболява-
щи фактора да донесат толкова пове-
че вреди, колкото по-дълго са оказва-
ли своето въздействие. С други думи 
човек на старини „жъне това, което е 
посял” на младини.
Други фактори, които в значителна сте-
пен редуцират качеството и продължи-
телността на живота са преди всичко 
тютюнопушенето – 81% от непушачи-
те достигат 70-годишна възраст спря-
мо 58% от пушачите. Към тях се при-
числяват също високата консумация на 
алкохол, наднорменото тегло и недос-
тигът от сън.
Едно английско изследване (The United 
Kingdom health and lifestyle survey) сви-
детелства, че в рамките на 20 години 
смъртният риск, дължащ се на липса на 
движение е нараснал с 56%, на тютю-
нопушене с 52%, на лошо хранене с 
31% и на висока консумация на алко-
хол с 26%.
Здравето следователно зависи не тол-
кова от годините, колкото от стила на 
живот. При това не е никак трудно 3-те 
големи разболяващи фактора да бъдат 
превърнати в 3-те големи фактора за 
здраве: здравословно хранене, доста-
тъчно движение и справяне със стре-
са. Както се грижим от млади години за 
своето финансово обезпечаване на ста-
рини, така би следвало да се погрижим 
и за здравословното си обезпечаване. 
Или ако си послужим с думите на китай-
ския философ Конфуций: „Човек трябва 
да си направи тояга на младини, за да 
може да се движи с нея на старини.”

Тайната на дългия живот
Това че остаряваме, е неоспоримо – 
защо се случва обаче, е все още необяс-
нено от науката. Дълго време се e прие-
мало простото обяснение, че то се дължи 
на „износване” на клетките, тъканите 
и органите в организма. Но както вече 
беше изтъкнато, човешкото тяло не е 

движение, а не обратното. Това показва 
колко важна е двигателната активност 
за състоянието на ставите, също и при 
заболяване. За здравето им е необходи-
мо, разбира се, всекидневно да се при-
емат съответните хранителни вещес-
тва. Ето защо не възрастта, а непра-
вилното хранене, липсата на движение 
и стресът, т.е. трите най-големи болест-
ни фактора на модерната цивилизация, 
са в основата на ставните проблеми.

Отхвърляне  
на предразсъдъците
Ако т.нар. старчески болести се при-
емат за неизбежни прояви на старост-
та, то от определена възраст всич-
ки хора би трябвало да се разболяват 
от тях. Това обаче не е така. Диабет 
тип 2, наричан преди „старчески диа-
бет”, може да бъде открит в днешно 
време при млади хора и дори при деца. 
Успоредно с това има достатъчно въз-
растни, включително много възраст-
ни хора, които не са диабетици. Това, 
което със сигурност е доказано, че диа-
бет тип 2 се определя не от възрастта, 
а от начина на хранене. Затова е по-
правилно да се определи не като „стар-
чески”, а като „диабет на неправилно-
то хранене”. От сърдечно-съдови про-
блеми, рак или деменция също не са 
засегнати всички, а само част от въз-
растните хора. Дори сред столетници-
те като „когнитивно интактни” се опре-
делят над 50%, а статистиката показва, 
че смъртният риск от сърдечни забо-
лявания намалява при хора над 85-го-
дишна възраст.
Дори ако 49,9% от жените и 33,3% от 
мъжете на възраст между 70 и 79 годи-
ни страдат от артроза, то 51,1% от 
жените и 66,7% от мъжете на съща-
та възраст не са засегнати от нея. 
Ако при хората над 60 години всеки 
втори е с високо кръвно налягане, то 
при другата половина това не е така. 
Затова от решаващо значение е начи-
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те трябва да функционират в постоя-
нен режим на претоварване. Като осо-
бено опасни в това отношение се счи-
тат т.нар. свободни радикали, преди 
всичко реактивните кислородни съеди-
нения (ROS – reactive oxygen species), 
които представляват отпадни продук-
ти на обмяната. Става дума за атоми 
и молекули с липсващ електрон, който 
те „крадат” от други молекули. По този 
начин нуклеиновите киселини, проте-
ините или липидите например могат 
така да се променят, че да не са в със-
тояние вече да изпълняват правилно 
своите биологични задачи.
За да може да обезвреди ROS нашето 
тяло се нуждае от т.нар. антиоксиданти. 
Това от една страна са присъщите на 
организма ензими, а от друга – вещес-
тва, които приемаме с храната: витами-
ните А, С и Е, коензим Q10 и вторични-
те растителни вещества, които могат да 
бъдат открити във всички видове пло-
дове и зеленчуци.

цесите на стареене и предотвратява бо- 
лестите, трябва да се състои предимно 
от растителни продукти. Това, че успо-
редно с въглехидратите, протеините и 
здравословните мазнини те съдържат 
също важни витамини и минерали, е пов-
семестно известно. Допълнително чрез 
вторичните си растителни вещества те 
действат антиоксидантно, но също анти-
септично и противовъзпалително. При 
това могат да намалят кръвното наляга-
не и нивото на холестерола, да унищожат 
вирусите, бактериите и гъбичките.
Преди всичко обаче те са важни по три 
начина в борбата срещу раковите обра-
зувания:
l  от една страна неутрализират и 

извеждат от организма канцероген-
ните субстанции;

l  от друга спират растежа на раковите 
клетки или ги унищожават;

l  от трета предотвратяват образуване-
то на кръвоносни съдове, които хра-
нят тумора.

обикновена машина, която се амортизи-
ра при употреба, без да реагира на това. 
Точно обратното в някои случаи именно 
неупотребата, например обездвижване-
то, недохранването или неприемането на 
течности довеждат до клетъчни, тъканни 
и органни увреди. Човешкият организъм 
представлява динамична жива система, 
която поддържа „изправността” си чрез 
постоянно разграждане, синтезиране и 
преобразуване.
При обмяната на веществата на всеки 
7 години нашият организъм подменя 
почти всяка клетка, от която е съста-
вен. Съществуват и множество регене-
риращи механизми, с помощта на които 
могат да се неутрализират или подобрят 
клетъчните увреждания, настъпили чрез 
негативни процеси като оксидация или 
вредни отпадни продукти от обмяната.
Фактът, че тези регенеративни възмож-
ности имат нещо общо с остаряване-
то, се демонстрира от един холанд-

ски експеримент, при който на мишки 
бил изключен отговорен за ргенера-
цията ген. Вследствие на това гриза-
чите остарели в много бързо темпо. 
Учените сравнили също така актив-
ността на регенерация на бозайници-
те със средната продължителност на 
живота им и открили, че колкото по-
активна е вътрешноклетъчната реге-
нерация, на толкова по-дълъг живот 
се радва съответният животински вид. 
Към едни от най-дълголетните видо-
ве спадат например разполагащите с 
изключително ефективни регенерира-
щи механизми галапагоски сухоземни 
костенурки, които нерядко достигат до 
250-годишна възраст.

Опасността  
от свободните радикали
Регенериращите системи следовател-
но ни предпазват от бързо остаряване, 
но когато вредите са прекалено много, 

Важни тук са преди всичко каротинои-
дите, например ликопенът в доматите, 
бета-каротинът в морковите или ксан-
тофилът във водораслите. Освен това 
полифенолите като кверцетина в ябъл-
ките, рутина в артишока или антоциани-
ните в аронията, катехините в зеления 
чай и резвиратрола в люспите на чер-
веното грозде, който е признат за осо-
бено ефективен унищожител на сво-
бодни радикали.
Междувременно се появи цяла поре-
дица от доказателства, че свободните 
радикали участват в процесите на старе-
ене. Това, което потвърждават тези тео-
рии, е по-новото знание за митохондрии-
те – работилниците за енергия на наши-
те клетки, които стават уязвими вслед-
ствие атаките на свободните радикали. 
Те разполагат със собствено ДНК, което 
е особено предразположено към оксида-
тивни увреждания. Ако митохондриите в 
клетката са увредени, се стига до липса 
на енергия. Разбира се, чрез физическа 
тренировка на тялото може между друго-
то да се регулира образуването на нови 
митохондрии в мускулните клетки и по 
този начин проблемите да се отслабят.

Значение на храненето  
– също и при рак
Превенцията с достатъчно антиоксидан-
ти следователно е от първостепенна 
важност. Хранене, което задържа про-

Зеленчуците съдържат освен това 
доста вода и са богати на баласт-
ни вещества, поради което изпълват 
червата и създават чувство на ситост, 
независимо от ниското си калорий-
но съдържание. При това баластните 
вещества стимулират храносмилането, 
извеждат отровните вещества от орга-
низма и намаляват риска от сърдечно-
съдови заболявания, миелитен диабет, 
инфекции, хемороиди и рак на дебело-
то черво. Те помагат за нормализиране 
нивата на холестерола и за намаляване 
на кръвното налягане. След продължи-
ло 17 години изследване върху храни-
телните навици на над 265 000 здрави 
хора, японски учени стигнали до заклю-
чението, че „който яде много зеленчу-
ци, живее по-дълго”.
Зеленчуците следователно трябва да 
са на първо място и да съставляват 
по-голямата част от нашето меню. При 
това е добре да са колкото е възмож-
но по-разнообразни и цветни. На второ 
място са плодовете в малко по-огра-
ничени количества, тъй като са по-
калорични поради съдържащата се в 
тях захар. На трето място по важност 
са пълнозърнестите продукти, варива-
та, ядките и студено пресованите рас-
тителни масла. Между другото един 
американски мета-анализ на по-ста-
ри изследвания показва, че редовна-
та консумация на пълнозърнести про-



55

дукти редуцира общия риск от смърт 
– при 48 г на ден той вече намалява с 
20%, а кардио-васкуларният мортален 
риск дори с 25%.

Външният  
вид също печели
Едно национално американско изслед-
ване на храненето и здравето на над 
4000 жени на възраст между 40 и 74 
години показва, че високият прием на 
богати на витамин С плодове и зелен-
чуци способства между другото за по-
младежки външен вид, докато консу-
мацията на много въглехидрати и маз-
нини ускорява стареенето на кожата. 
Витамин С е важен фактор при синте-
зирането на колаген, който се грижи за 
здравината на кожата и съединителна-
та тъкан, както и на еластина, на който 
дължим еластичността на кожата и кръ-
воносните съдове. Много полезни в 
това отношение са също коензим Q10 
и витамин В3.

Анти-ейджинг  
чрез движение
На второ място след здравословно-
то хранене в подпомагането на т.нар. 
анти-ейджинг е движението, и то кол-
кото е възможно по-разнообразно. 
Регулярно практикуваните упражнения 
по аеробика за издръжливост със сред-
на интензивност могат да върнат часов-
ника на живота с 12 години назад. Тъй 
като по време на 
спортна актив-
ност организ-

мът се обезпечава с минимум толко-
ва кислород, от колкото се нуждае – за 
това свидетелства едно изследване, 
публикувано в British Journal of Sports 
Medicine. При това дихателният обем 
се повишава с около 25%.
Отслабването на белодробната функ-
ция се счита за типично възрастово 
явление, но тренировките съдействат 
за подобряването й. Както и на сарко-
пенията, т.нар. „възрастово обуслове-
но мускулно отслабване”. Не възраст-
та обаче е причината за това, а инер-
цията и липсата на движение.
Нашето тяло е много икономично ори-
ентирано, поради което разгражда 
всички структури, които не се изпол-
зват. С изключение на тези, които са 
жизненоважни. Мускулите са показате-
лен пример за това. Ако те се движат 
и напрягат, няма да намалят обема си, 
а напротив – ще го увеличат, включи-
телно в напреднала възраст. При това, 
както беше споменато, физическата 
активност регулира образуването на 
нови митохондрии, които обезпечават 
клетките с енергия.
В рамките на едно американско 
изследване 100 немощни възрастни 
пациенти (на средна възраст 87 годи-
ни) били подложени на прогресивни 
силови тренировки. При трениращите 
доброволци било отчетено нараства-
не на мускулната сила със 113%, пови-
шаване на бързината при изкачване на 
стълби с 28,4%, а при ходене с 11,8%. 
Физическите упражнения съдействали 
освен това за подобряване на сърдеч-
но-съдовата функция, костната плът-
ност и телесното тегло.

Никакъв страх  
от деменция
Популяризира се мнението, че демен-
цията е нормално явление при хора 
в напреднала възраст. Но демен-

цията не е нито нормално, нито 
пък неизбежно старческо състо-

яние. Най-често тя е последи-
ца от нездравословно хранене, 
липса на движение и духовна 
инертност.
Спортни медици, които тре-
нирали изследвана група 
хора на велоергометър, уста-
новили, че упражнението 

засилва не само кръвообра-
щението на краката, но също и на 

мозъка. При това възникват нови кръ-
воносни съдове в кортекса, хипотала-
муса и малкия мозък. Регулира се и 
кръвоснабдяването на нервните клет-
ки. Отговорни за това са цяла поре-
дица от хормоноподобни медиатори, 
които се произвеждат от мускулите по 
време на движение – т.нар. миокини. 
Те повлияват между другото горенето 
на мазнини, което подобрява здравето 
на кръвоносните съдове, черния дроб 
и предпазва от деменция. Последното 
дължим преди всичко на миокин BDNF 
(brain-derived neurotrophic factor), който 
регулира образуването на нови нерв-
ни клетки и синаптични връзки – и то 
във всяка възраст. Всичко това показ-
ва, че съществува ясна връзка между 
физическата активност и когнитивно-
то здраве.
Хубавото е, че човек не се нуждае 
от прекомерно напрягане. И умерени-
те тренировки – колоездене, плува-
не, спортно ходене или продължителна 
разходка – са достатъчни. Ритмичните 
движения (като при танците например) 
подобряват според изследванията не 
само когнитивното здраве, но се отра-
зяват добре също на стойката, мото-
риката и чувството за равновесие на 
възрастните хора. Както и на общото 
здраве, настроението, самочувствие-
то и удоволствието от живота. Подобни 
резултати се наблюдават и при въз-
растни хора, които продължително 
време са практикували тай чи. При тях 
са установени също по-добри стойнос-
ти на кръвното налягане, здравината на 
кръвоносните съдове и еластичността 
на артериите.

Важно е разбира се успоредно със сти-
мулирането чрез движение мозъкът да 
се натоварва и чрез умствена актив-
ност. Тъй като и тук е валидно правило-
то – структурите, които не се използват, 
се разграждат и закърняват. Нашият 
мозък се нуждае от работа, нови пре-
дизвикателства, стимули и подбуди – 
скуката и пасивното медийно облъч-
ване водят до снижаване на негова-
та дееспособност. Хората, които запаз-
ват до дълбока старост своята физи- 
ческа и духовна активност, любопитство 
и изследователски дух, нямат основа-
ния да се страхуват от деменция.

Умственият фитнес  
не е никаква магия
За това, че човек може да е в отлич-
на умствена дееспособност до дъл-
боки старини, има немалко примери. 
Успоредно с всички останали свои дей-
ности известният немски природоиз-
следовател Александър фон Хумболдт 
започва мащабния си труд „Космос” 
на 65 години, като последната част 
завършва малко преди смъртта си на 
90. Гьоте е на 76, когато започва втора-
та част на „Фауст” и я завършва на 82. 
Британският диригент Невил Маринер 
умира на 92-годишна възраст, като 
само няколко дни преди това е дирижи-
рал концерт в Падуа.
Опознаването на различни места, вър-
венето по непознат или непривичен 
маршрут, научаването на нова инфор-
мация, подход или метод на работа, 
правенето на нещата по различен от 
досегашния начин, например с лява-
та вместо с дясната ръка – всичко това 
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поддържа мозъка буден, жизнен и акти-
вен до дълбока старост. Французойката 
Жан Луиз Калмон, считана за доказано 
най-възрастния човек на Земята, почи-
нала през 1997 г. на 122 години според 
лекарските свидетелства „когнитивно 
интактна”, е водила активен начин на 
живот до самата си смърт, като живяла 
самостоятелно до 110, отказала се да 
кара колело на около 100, а започнала 
да учи фехтовка на 85!
Четенето на стимулиращи мозъка тек-
стове, решаването на кръстословици и 
ребуси, т.нар. „мозъчен джогинг”, клубо-
вете по интереси, общуването с хора от 
обкръжението и запознанството с нови, 
надхвърлящите обичайната размяна на 
любезности разговори и обмяната на 
информация, мнения, възгледи – всич-
ко това натоварва и стимулира сивите 
мозъчни клетки, като ги поддържа дее-
способни до дълбока старост.
Едно финландско изследване на 1260 
мъже и жени на възраст между 60 и 77 
години с леко повишен риск от деменция 
показва, че според извода на участвали-
те учени „комбинацията от здравослов-
но хранене, спорт, умствена и социална 
активност, както и контролът на възмож-
ни сърдечно-съдови проблеми значи-
телно подобрява когнитивната дееспо-
собност на хората над 60-годишна въз-
раст”. Интересното било, че участници-
те, включени в изследването с риск от 
Алцхаймер поради генетична обремене-
ност, се повлияли положително от про-
мяната на установените си навици. Това 
се дължало преди всичко на значително-
то забавяне на клетъчното стареене.

Не робувайте  
на предразсъдъци  
и неверни представи
Когато става въпрос за стареене, успо-
редно с когнитивното здраве важна 
роля играе и духовната настройка. 
Видният немски математик, физик, 
астроном, но също философ и психо-
лог Георг Кристоф Лихтенберг преди 
повече от 200 години е казал: „Нищо 
не състарява повече от постоянно вър-
тящите се мисли, че човек остарява.” 
Американският геронтолог проф. Робърт 
Нел Бутлер пък пише: „Като всички пред-
разсъдъци възрастовата дискримина-
ция повлиява самоувереността и пове-
дението на своите жертви.” Проведено 
в САЩ изследване например показва, 
че възрастни хора се представят по-ло-
шо на тест за памет, ако предварително 

им бъде обяснено, че възможностите им 
за запаметяване могат да са нарушени 
поради възрастта.
Проф. Ханс Вернер Вал, ръководи-
тел на отдела за психологическо про-
учване на старостта към университета 
в Хайделберг вижда нещата по след-
ния начин: „За съжаление в общество-
то е разпространена много негативна 
представа за старостта и остаряване-
то. Изследванията показват, че хората, 
които вътрешно приемат това очаква-
но поведение, се държат по съответния 
„дементен“ начин: те вървят по-приве-
дени, по-бавно и действията им са по-
затормозени, отколкото в действител-
ност има причини за това.”
Ето защо е много важно човек да не 
се влияе от предразсъдъци и да не се 
хипнотизира от цифрите, които отбро-
яват изминалите години от живота му. 
Старостта не е нещо, което се дефини-
ра от датата на раждане. Не е случаен 
фактът, че в почти всеки език съществу-
ва фразата: „Човек е толкова стар, кол-
кото се чувства”. 

вали кръвното налягане, пулса и кръв-
ната захар и потискали имунната систе-
ма. Така с повишена активност и готов-
ност за действие тялото било в състо-
яние да посрещне и се справи с опас-
ността. По този начин нараствал шанса 
им за оцеляване. Когато застрашава-
щата ситуация отминела, стрес хор-
моните се разграждали и нивата им в 
организма се нормализирали.
В днешно време не сме застрашени 
от хищници, но непосилните изисква-
ния или претоварването в работата, 
мобингът (груповият психически тор-
моз), страхът, тревогите, несигурността 
или психическите натоварвания оказ-
ват подобно въздействие върху орга-
низма. И когато това напрежение не 
се разтоварва или се поддържа дълго 
време, т.е. когато е налице „хроничен 
стрес”, рано или късно се проявява като 
физически или психически болестни 
симптоми. За да остане здрав – неза-
висимо на каква възраст – човек трябва 
постоянно да се грижи за разтоварване 
и неутрализиране на стреса. В случай 

Анти-ейджинг  
средства срещу стрес
Това, което при всички положения удъл-
жава живота и подобрява качеството 
му, е справянето с големия разболя-
ващ фактор – хроничния стрес. Когато 
в праисторическо време нашите пред-
ци са се сблъсквали с опасност, напри-
мер хищник в гората, в организма им се 
отделяли „стрес хормони” като катехо-
ламин, АСТН и кортизол, които повиша-

на нужда дори чрез радикална промяна 
в стила на живот.
От голяма помощ при остри състояния 
на напрежение е едно просто дихател-
но упражнение, което се състои в това 
при вдишване да се брои до четири, 
а при издишване до седем. Ако то се 
изпълнява няколко минути (3 до 10), 
настъпват дълбоко спокойствие и хар-
мония. Усещането разбира се е вре-
менно и човек трябва да е наясно, че 
не може просто да „издиша” пробле-
мите си, те трябва да бъдат изяснени 
и разрешени.
Добре е също така да се знае, че с 
бавно и дълбоко дишане човек може 
да поеме 6 до 10 пъти повече въз-
дух, отколкото с повърхностно и късо. 
Това е важно също за изхвърлянето 
на отпадните вещества от организма, 
които се отделят до 70 % чрез диша-
нето, до 20% чрез кожата и едва до 
10% чрез пикочните пътища и храно-
смилателния тракт. Освен това колкото 
по-дълбоко вдишваме, толкова повече 
енергия приемаме, а колкото по-дъл-
го издишваме, толкова повече въгле-
роден диоксид можем да отделим и да 
редуцираме киселинността на тялото. 
При това намаляването киселинност-
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та в организма ни осигурява не само 
по-добро здраве, но и по-висок жиз-
нен тонус.

Тайната на възрастните 
хора от Окинава
Какво е необходимо още, за да пре-
живее старините си човек здрав и 
доволен? Японският остров Окинава 
е известен като „остров на столетни-
ците”, тъй като там има 25 столетни-
ци на 100 000 жители, което е пове-
че от което и да било друго място по 
света. На него живеят повечето от най-
старите и най-здравите хора на пла-
нетата. Едно всеобхватно изследване 
на най-възрастната част от населени-
ето на острова (“Okinava Centenarian 
Study”) показва, че в кръвта им е откри-
то много малко количество свободни 
радикали. Техните нива на холестерол 
и хомоцистеин също били значително 
по-редуцирани, а рискът им от сърде-
чен инфаркт с 80% по-нисък, отколко-
то при европейците или северно-аме-
риканците. Много по-малко хора уми-
рали също така от рак на гърдата или 
простатата. Междувременно модерни-
ят стил на живот започва да оказва 
влияние и тук, поради което продъл-
жителността на живота на по-младото 
поколение драстично намалява.
Характерното за начина на живот на 
столетниците е преди всичко тяхното 
хранене, което е богато на антиокси-
данти, бедно на месо, захар и сол и 
съдържа много плодове и зеленчуци 
– преди всичко собствено производ-
ство. Освен това те консумират соеви 
продукти, водорасли, сладки карто-
фи и риба. Пият предимно зелен или 
жасминов чай, не пушат и са физичес- 
ки активни. При това имат навика да 
се хранят според известния като „хара 
хачи бу” конфуциански принцип - да 
приемат толкова храна, че да се заси-
тят на 80%.
По правило всички столетници са слаби 
с тенденция към поднормено тегло. 
Следователно да се пропуска от време 
на време някое хранене или да се 
практикува т.нар. интервално гладува-
не, при което 15 до 18 часа не се 
приема никаква храна, може да има 
анти-ейджиг ефект. Междувременно се 
появиха доказателства за това, че по 
време на фазите на гладуване увреде-
ните клетки и биомолекули засилено се 
регенерират.

Освен към „хара хачи бу”столетниците 
от Окинава се придържат и към друг 
принцип, наречен „икигай”. В свободен 
превод той означава „късметът вина-
ги да си зает” или „за какво си заслу-
жава да ставаш сутрин от леглото”. С 
други думи става въпрос за навика на 
човек да прави нещо, което върши с 
удоволствие и което придава смисъл на 
живота му. Това включва също обикно-
вените физически дейности като танци, 
разхождане или организиране на обяд 
в градината, грижата за социални кон-
такти с приятели и роднини, общес- 
твено полезната дейност, оказването  
на помощ на близки и непознати.

Жизненият  
еликсир - активността
Има толкова много неща за праве-
не, които придават смисъл на същес-
твуването. При това не само в глоба-
лен план. Именно когато човек вече 
е „излязъл в заслужена почивка” е 
добре да не се оставя на мързела. Тъй 
като най-после може да избира каузи-
те си и с какво иска да се занимава. 
Защо тогава не се огледа дали някъ-
де нещо не може да се подобри, или 
поправи? Има толкова много възмож-
ности. Неправителствената организа-
ция Senior Experten Service например, 
е активна в над 160 страни (включител-
но в България). Нейните сътрудници 
са приключили с професионалната си 
кариера хора, които пътуват в различ-
ни държави, за да споделят знанието и 
опита си. И то на доброволни начала.
Човек трябва да промени мисленето 
си и да приеме, че не е задължител-
но активният му живот да приключи със 
старостта, просто трябва да се прена-
сочи. Той трябва да си поставя зада-
чи – обществени или битови, да ини-
циира контакти, да планира проекти, 
дори да са свързани с хобита, раз-
влечения или изненади за близките. 
Вместо да се чувстват пасивни и без-
помощни, възрастните хора могат да 
изберат да водят активен, пълноце-
нен и креативен живот до самия си 
край. Защото дори в много напреднала 
възраст човек може да остане здрав, 
витален и да намира радост в живота. 
При това след като продължителност- 
та на живота непрекъснато се увели-
чава, защо да не използваме продук-
тивно допълнителното време, което ни  
е подарено? n 
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПРИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ 
НЕ ЧАКАЙТЕ, ПИЙТЕ ЧАЙ!

Температура, нарушения на съня, пикочни инфекции, стомаш-
но-чревни проблеми? Когато не се чувствате добре, прясно 
запареният билков чай може да помогне, понякога също тол-
кова ефективно колкото медикаментите. Ето някои от „най-го-
рещите” натурални лечебни средства.

Както твърди народната мъдрост 
за всяка болка си има билка. 
Дали салвия, лайка или мента 

– преди века на антибиотиците най-
доброто за здравето е процъфтява-
ло в градината. Освен на лехата или 
на полето ефективни билки в днеш-
но време могат да бъдат открити също 
в аптеките, дрогериите или да бъдат 
поръчани по интернет – важно при 

При женски оплаквания  
– бял равнец
Неслучайно в народната медицина 
белият равнец се слави като билка 
за коремни болки. Съдържащият се в 
него камфор действа на централна-
та нервна система и отпуска спазми-
те в областта на кръста, като води до 
облекчение при женски проблеми. При 
менструални оплаквания в продълже-
ние на два месеца да се изпива по 1 
чаша чай на ден. Белият равнец може 
да окаже положителното си действие 
също за подсилване на сърцето и нер-
вите. Освен това той регулира апетита 
и ускорява оздравяването на рани.

Маточината предлага  
меко отпускане 
Намирате великолепното цитрусопо-
добно ухание успокояващо само по 
себе си? Това съвсем не е случай-
но: срещу дължащи се на невроза 
сърдечни оплаквания, нарушения на 
съня, безпокойство или раздразнител-
ност маточината се прилага от стоти-
ци години. Многократно на ден да се 
изпива по 1 чаша прясно запарен чай.

Липовият цвят е помощник 
номер 1 при висока температура
Поредната грипна вълна или простуд-
на инфекция може да не ви пощади 
този път. Ако ви измъчва висока тем-
пература, най-ефективна помощ пред-
лага чаят от липов цвят. Пийте колко-
то е възможно повече горещ чай на 
малки глътки. Добавянето на лъжи-

това е те да са събрани от чист реги-
он и да са с доказано качество. Ето 
как може да ви помогне по-бързо да се 
почувствате добре чаша билков чай:

Благодарение на лайката  
бактериите нямат никакъв шанс
Тя е истински мулти-талант: още от 
900 година преди Христа билката била 
прилагана при висока температура, 

но също при газове, повръщане или 
стомашни спазми. Съдържащите се 
в лайката активни вещества противо-
действат на възпаленията и потискат 
бактериите – включително при про-
студа или свързани с пикочния мехур 
оплаквания. Три пъти на ден да се 
изпива по 1 чаша чай.

Ментата се отразява  
добре на стомаха
Прекалили сте с храната или сте се 
поддали на нездравословни изкуше-
ния? Ментата не само ухае прекрас-
но, но помага и при храносмилател-
ни проблеми. Тъй като съдържащо-
то се в нея етерично масло ментол 
действа спазмолитично, газогонно и 
повишава отделянето на жлъчен сок. 
При синдром на раздразненото дебе-
ло черво билката също оказва добър 
ефект, а при хрема облекчава дишане-
то и създава приятно чувство на све-
жест. Да се изпива по 1 чаша 3 до 4 
пъти на ден.

Как правилно да се  
приготви билковият чай
Ето как трябва да се приготви 
лечебният чай: 2 чаени лъжички 
от изсушената билка се заливат с 
200 мл вряща вода и се оставят 
да се запарят под капак за около 
10 минути. Отварата е добре да се 
приема леко охладена - топла, но 
не и гореща.
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могат да се отразят неблагоприятно, 
като затруднят храносмилането и нато-
варят черния дроб. Белият трън пома-
га при преяждане, чувство за пълнота, 
подут корем и газове. Освен това под-
помага черния дроб при обмяната на 
мазнини. Съдържащото се в билката 
горчиво активно вещество силимарин 
не се слави с особено приятен вкус, 
затова белият трън може да се комби-
нира с благоприятстващата храносми-
лането мента. Три пъти на ден да се 
изпива по 1 чаша чай преди хранене.

Глогът облекчава  
работата на сърцето
За подсилване на остаряващото сърце 
природата ни е подарила глога. Той се 
грижи за по-добро кръвоснабдяване на 
периферните съдове и помага на сър-
дечния мускул равномерно да изпом-
пва кръвта. Чаят от глог действа пози-
тивно дори при сърдечни оплаквания, 
дължащи се на емоционални проблеми. 
Любовна мъка? Траур? Напрежение? 
Една чаша чай от глог сутрин ще облек-
чи психическата травма и ще подпомог-
не сърдечната дейност.

Копривата промива  
пикочните пътища
Растението е недолюбвано заради 
парещите си листа, но е много ценено  
при лечение на инфекции на пикочни-
те пътища и ставни оплаквания. Освен 
това поради високото си съдържание 
на желязо възвръща цвета на лице-
то при анемия. Когато се използва с 
лечебна цел, е най-добре да се при-
емат по 2 чаши чай на ден в продъл-
жение на 6 седмици.

При драскане в гърлото  
изберете салвия
Терапевтичната област на действие 
на салвията, известна още като гра-
дински чай, са болките в гърлото. Тъй 
като билката основно дезинфекцира, с 
две чаши чай на ден болките в гърлото 
изчезват. Със силна отвара от градин-
ски чай може успешно да се успокои 
и възпаление на венците, ако с охла-
дената течност се правят промивки на 
устната кухина. n

ПРИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ 
НЕ ЧАКАЙТЕ, ПИЙТЕ ЧАЙ!

Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:

Знаете ли, че...
l Черният чай може да предпаз-
ва от кариес, сърдечен инфаркт и 
дори от рак.
l Зеленият чай (Camellia sinensis) 
може да противодейства на диабет 
тип 2, както е доказало едно аме-
риканско изследване. Причината 
за това е, че съдържа субстанци-
ята EGCG, която трайно понижава 
нивото на инсулина в кръвта.
l Любителите на чай са добре пред-
пазени и от деменция. Китайски 
изследователи установили, че рис-
кът намалява с 50%, а при носи-
тели на рисковият за развитие на 
болестта на Алцхаймер ген APOE4 
дори с 86%.
l Матча – пулверизираният япон-
ски зелен чай матча се счита за 
стимулираща здравето суперхрана. 
Богатата на антиоксиданти, амино-
киселини, витамин С, желязо, калий 
и успокояващи стомаха флавонои-
ди напитка дарява енергия, пови-
шава метаболизма и детоксикира.
l Дарджилинг се счита за „шам-
панското“ на чайовете и се нареж-
да сред най-добрите и най-скъпи-
те сортове в света. В началото на 
19 век английски колонисти са съз-
дали насажденията по склоновете 
на Хималаите. Силното планинско 
слънце и ниските температури през 
нощта са причина чаените листа да 
се развиват бавно - това придава 
характерния деликатен и мек аро-
мат на чая.

ца липов мед към чая не само подоб-
рява вкуса, но и подсилва действието 
на билката.

Най-накрая спокойствие  
с валериана 
Името си билката дължи на Балдур – 
северен бог на светлината, чистота-
та и добротата. Доказано е, че вале-
рианата стимулира и регулира обмяна 
на веществата в мозъка. Затова оси-
гурява ефективна помощ на подло-
жени на стрес или страдащи от нару-
шения на съня хора. Три чаши чай на 
ден ще ви помогнат да се освободите 
от стреса и да спите като в прегръдка-
та на Балдур.

Подсилване на черния  
дроб с бял трън
Мазното и сладкото се услаждат осо-
бено много през студените месеци на 
годината. Празничните трапези също 
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Още от Древността и Средновековието 
се заговаря за добри и лоши „соко-
ве” в тялото - например токсичните ве-
щества, които чрез различни пречис-
тващи методи лечителите се опитва-
ли да извеждат от тялото. За това, че 
темата продължава да е топ актуална 
и в наши дни, свидетелства фактът, че 
през 2016 година японският клетъчен 
изследовател Йошинори Осуми е отли-
чен с Нобелова награда за медици-
на за работата си по изясняване меха-
низмите на автофагията, откриването и 
описанието на прочистването на клет-
ките от отрови. 
Защо обаче прочистването от отро-
ви продължава да е толкова важно 

ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА  
ОТ ТОКСИЧНИ МЕТАЛИ

Хроничното отравяне с токсични метали скрито уврежда организма и е труд-
но за разпознаване. Единствено чрез системна поетапна диагностика става 
възможно откриването на евентуалните натрупвания и развиването на под-
ходяща концепция за извеждането им от тялото. С помощта на натурална 
алкална терапия обаче всеки би могъл да подсили отделителните функции 
на организма си и да стимулира извеждането им от тялото.

в нашия модерен „хигиеничен” свят? 
Нашите клетки са изложени на посто-
янни натоварвания от токсични и 
чужди вещества. От една страна те 
възникват вследствие на физиологич-
ните органични процеси на клетъчна-
та обмяна и дишането, както и на при-
ема на хранителни вещества. От друга 
страна нашето тяло е обременено от 
чужди субстанции и токсини, напри-
мер от приеманата храна (мърсотия, 
развалени продукти), от добавените 
към нея подобряващи съставки (оцве-
тители, консерванти, подобрители на 
вкуса) или токсични субстанции (пести-
циди, тежки метали, медикаменти, фин 
прах, смог). Организмът е развил раз-
лични механизми и ензими за прочис-
тване от отрови, които се активират в 
тялото – в клетките и в междуклетъч-
ното пространство. Най-важните пре-
чиствателни органи са черният дроб, 
бъбреците, лимфната система, кожа-
та, червата, пикочният мехур и белите 
дробове. Всички те изпълняват извеж-
дащи токсините функции.
В днешно време човешкият органи-
зъм все по-често се сблъсква с метали, 
които – според индивидуалната чувстви- 
телност – дори в минимални количес-
тва могат да предизвикат нарушения 
в клетъчната обмяна, както и структур-
ни увреждания на клетката. Към тези 
метали спадат например елементи 
като алуминий, титан, никел и барий, 
както и тежките метали живак, олово, 

кадмий, паладий и калай. Те се срещат 
разбира се в природата, но най-голя-
мата част от натрупването им в тяло-
то е резултат от замърсяванията на 
околната среда (олово), индустриално 
произведени продукти (калай, живак) 
или продукти за медицинска употре-
ба (живак, паладий, титан). Металите 
могат да въздействат на организма по 
различен начин, включително директ-
но да увреждат структури, да проме-
нят ензими и да ги правят неефективни 
или да предизвикват възпаления, авто-
имунни реакции и алергии.

Неспецифичните  
оплаквания  
затрудняват диагнозата
В т.нар. медицина на околната среда 
острите интоксикации се разгранича-
ват от хроничните натрупвания. Докато 
острите отравяния често се характери-
зират с типични тежки симптоми (гаде-
не, повръщане, анемия или наруше-
ния на сърдечния ритъм), хроничните 
метални отравяния са много по-труд-
ни за разпознаване. Предизвиканите 
от тях оплаквания са често пъти с 
нехарактерна проява и се развиват 
бавно в продължение на месеци, поня-
кога години. В повечето случаи източ-
никът на замърсяване също е труд-
но да бъде открит. То може да е свър-
зано с домашната, професионалната 
среда или да е предизвикано напри-
мер от импланти, протези и материали 
за зъбен пълнеж.
Докато при острите интоксикации пока-
зателни са кръвните изследвания 
(кръвна картина, серум), при хронич-
ните по-рядко се наблюдават пови-
шени стойности на натрупаните мета-
ли в кръвта. Това се дължи на факта, 
че организмът се опитва по-бързо да 
изхвърли високо токсичните вещества 
(чрез бъбреците, черният дроб, жлъч-
ката, червата) или да ги разпредели 
в тъкани, които са по-малко жизнеза-
страшаващи. Затова той ги „депони-
ра” в съединителната тъкан, костите, 
лимфната система, мастната или нерв-
ната тъкан, където обаче в дългосро-
чен план те могат да причинят увреж-
дания на прилежащите тъкани с всич-
ки последващи прояви.
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Макар и неспецифични, следните 
оплаквания могат да свидетелстват за 
хронично метално отравяне:
  хронична анемия и дефицит на 

желязо;
 мускулни болки и слабост;
  засилваща се хранителна нетоле-

рантност и алергии;
  главоболие, нарушение на концен-

трацията;
 полиневропатии;
 възпалителни чревни заболявания;
 нарушения на растежа при деца;
  кожни промени (екземи, хронични 

рани, абцеси);
  повишени чернодробни и бъбречни 

стойности;
 деменция, болест на Паркинсон.
Възможни източници на замърсяване с 
метали, които биха могли да предизви-
кат хронично отравяне, са например:
l  домашната среда (домакински съдо-

ве, домашни инсталации);
l  професията (металург, леяр, завар-

чик, зъботехник, фотоиндустрия);
l  хобито (обработка на метал, олов-

ни сплави, обработване на мебе-
ли, лов);

l  хранителни навици (морска риба, 
водорасли, дивеч);

l  продължително местоживеене 
(индустриална зона; улица с нато-
варено движение, безотговорна към 
околната среда държава).

Заподозрян: Зъболечение 
с амалгама и метали
Особено внимание трябва да се обър-
не на зъболечението: какви пломби, 
коронки и импланти са били използва-
ни в миналото? Имало ли е амалгамо-
ви зъбни пълнежи и дали са били заме-
нени? Особено при изваждането на 
проблемните пломби може да възник-
не рискова ситуация за натоварване 
с вреден метал, като се има предвид 
и това, че части от него винаги оста-
ват в зъбите и прилежащите челюст-
ни кости. Вече поетият от тялото живак 
(сребро или калай) може да започне 
да се отлага в депа, ако не се премах-
не веднага.
Използването на злато за стоматоло-
гични цели също може да се окаже 
проблемно, тъй като освен него в 
сплавта се съдържат и други мета-
ли, които могат да са високо токсич-
ни като например паладий. Освен това 

при възможен повърхностен контакт с 
остатъци от амалгамови пълнежи злат-
ните сплави могат да станат галванич-
но активни и да произвеждат посто-
янен ток, като стимулират йонизира-
нето, т.е. освобождаването на небла-
городни метали като живак. И други 
използвани за медицински или сто-
матологични цели метали (например 
като импланти), могат да са възмо-
жен източник за обременяване с титан, 
хром, никел или паладий.
Когато анамнезата е приключила, след-
ва поставянето на степенна диагностика 
за определяне на металното натрупване 
и възможностите за неговото елимини-
ране. Най-простото изследване е откри-
ването на токсични метали в сутрешна-
та урина. Ако в нея се установи наличие 
на определени метали, може директ-
но да бъде приложена подходяща тера-
пия за прочистване. По време на лече-
нието чрез регулярни тестове на урина-
та се контролира извеждането на ток-
сичните метали от организма. В нача-
лото на терапията е възможно стойнос-
тите им дори да се повишат, което сви-
детелства за това, че са мобилизирани 
металите от депата. Спектърът на изве-
дените от организма отрови също може 
да се промени по време на лечението. 
То се счита за успешно, ако наличието 
на токсични метали в организма трай-
но намалее и в идеалния случай спад-
не под референтните граници.
След като се установи наличие на мета-
ли в сутрешната урина, би следвало да 
се проведе и провокативен тест. При 
него се приема хелатираща субстанция 
(напр. DMSA, EDTA, натриев тиосулфат, 
DMPS). Хелатите се свързват с метали-
те в тялото и правят възможно по-ефек-
тивното им извеждане от организма. 
След приема им човек събира урина 
за определено време (от 2 до 4 часа). 
От тази събрана урина още веднъж се 
определят металните концентрации и 
се сравняват с базова урина.
Друга възможност за откриване на 
отравяне с метали предоставя лим-
фоцит-трансформиращият тест. При 
него в специализирани лаборатории се 
тества дали определени бели кръвни 
клетки произвеждат цитокини (белтъ-
чини, които регулират растежа и дифе-
ренцирането на клетките) при контакт 
с тежък метал. По този начин може да 
се установи алергична реакция срещу 
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съответния метал, което е знак, че 
той е наличен в тялото и предизвик-
ва имунологични реакции. Ако бъде 
успешно изведен от организма, реак-
цията на лимфоцитите ще е негативна. 
Единствено индивидуалната комбина-
ция от споменатите тестове може да 
гарантира сигурни резултати.
По-специален е случаят при налич-
ни амалгамови пломби. При тях е въз-
можно от пръв поглед да се установи 
дали става въпрос за увредена плом-
ба, която отделя много амалгама, или 
за итактен пълнеж, който предполага-
емо отделя малко живак. Корозиралата 
пломба е с тъмносив до черен цвят и 
неравна повърхност, докато ненаруше-
ната е сребристо гланцирана.
Един прост тест дава сведения за това, 
дали пълнежите отделят живак: човек 
дава слюнчена проба, след което уси-
лено дъвче дъвка в продължение на 
10 минути (по възможност оказвай-
ки натиск върху зъбите с амалгамо-
ви пломби) и дава втора проба. Ако 
още базовата стойност е висока, това 
свидетелства за голяма нестабилност 
на пълнежите. Ако обаче се установи 
повишена стойност в пробата, взета 
след дъвченето на дъвка, това говори 
за повишено изтриване при натовар-
ване. И в двата случая се препоръчва 
смяна на амалгамовите пломби, което 
е добре да се направи при специал-
но обучени стоматолози и взети макси-
мални защитни мерки срещу поемане 
на живак чрез преглъщане или вдиш-

ване (изолиране на зъба с кофердам 
- латексово дентално платно, постоян-
на аспирация, колкото е възможно по-
студено и нискооборотно разбиване на 
пломбата с денталната бормашина). 
За предпазване от евентуално погъл-
нат, вдишан или резорбиран чрез лига-
вицата живак се препоръчва прием 
на антиоксиданти или извеждащи суб-
станции. Антиоксидантите като вита-
мин С, цинк или селен неутрализират 
действието на вредните за организма 
свободни радикали.

Комбинация от извеждащи 
методи осигурява успех
В идеалния случай се комбинират раз-
лични извеждащи методи, които да 
достигнат до всички възможни вредни 
отлагания, както да активират и регу-
лират собствените прочистващи меха-
низми на организма. Съществуват мно-

жество субстанции, лекарствени сред-
ства и хранителни добавки за стимули-
ране прочистването на тялото от отро-
ви. Някои от тях се отпускат с рецепта 
и могат да бъдат назначени единстве-
но от лекар.
За специфичните ситуации на обреме-
няване могат да бъдат приложени раз-
лични концепции за извеждане на ток-
сините от организма. Основната цел 
на общото прочистване на тялото без 
наличие на отравяне (напр. в рамките 
на лечебно гладуване или за цялост-
но стимулиране на здравето) е да се 
изградят антиоксидантни резерви на 
организма и да се подобрят извежда-
щите функции на черния дроб, бъбре-
ците, стомашно-чревния тракт и лимф-
ната система. Препоръчва се терапи-
ята за извеждане на вредни вещес-
тва да се провежда минимум 3 месе-
ца. Кориандърът, чесънът и левурда-
та стимулират свързването на мета-
ли, при това последните две растения 
са важни и за предпазване на клетки-
те. Естествено здравословният стил 
на живот и изборът на бедно на вред-
ни вещества алкално хранене подоб-
но на всяко друго са в основата и на 
това лечение.
При установени здравословни нару-
шения или болести извеждането на 
токсини от организма трябва да бъде 
провеждано под лекарско наблюде-
ние, тъй като неконтролираното моби-
лизиране на вредни вещества може 
допълнително да влоши състоянието 
на засегнатите. За основа при всички 
случаи се използват алкалното хране-
не и споменатите растителни средства. 
Допълнително лекарят може да раз-

шири терапията с изписвани по рецеп-
та субстанции като DMPS, DMSA или 
цинк-DTPA. Освен това се препоръч-
ва провеждането на редовни инфузи-
онни процедури за извеждане на вред-
ните вещества и регенерацията на кле-
тъчните увреждания. Прочистването от 
отрови може да бъде контролирано 
посредством придружаващи провока-
тивни тестове, които обаче не следва 
да бъдат правени по-често от на всеки 
4 месеца. Общо подобна прочистваща 
терапия може да отнеме 2 до 3 години. 
Резултатите от последователно прове-
деното лечение за прочистване от отро-
ви в повечето случаи са много добри.
При отстраняване на амалгамови 
пломби или други токсични метални 
пълнежи е добре лекарят и зъболека-
рят оптимално да координират работа-
та си. В идеалния случай около 1 сед-
мица преди планираното премахва-
не на амалгамова пломба трябва да 
се започне с прием на антиоксиданти 
като цинк и селен, както и да се фор-
сират извеждащите функции на чер-
ния дроб, бъбреците, жлъчния мехур 
и лимфната система чрез подходя-
щи комбинирани препарати или хоме-
опатични комплекси. Непосредствено 
преди отстраняването на зъбния пъл-
неж пациентът трябва още веднъж да 
приеме селен и да изплакне устната си 
кухина с разтвор, съдържащ натриев 
тиосулфат. Тези промивки е добре да 
се правят при по-дълги стоматологич-
ни процедури, както и в края на лечени-
ето. В рамките на 24 (най-много до 48) 
часа в организма от лекар трябва да 
се въведе DMSA, EDTA, натриев тио-
сулфат или алфа-липонова киселина, 
както и да се приемат микроелементи, 
електролити и витамини от групата В. 
Приемът на цинк, селен и хомеопатич-
ни средства е добре да продължи още 
поне 2 седмици.
Негативното влияние на натрупаните в 
организма вредни метали не бива да 
се подценява. Разумно да се предприе-
мат стъпки за откриване на евентуално 
метално обременяване и с помощта на 
комбинирана терапевтична концепция 
вредните вещества да бъдат изведени 
от тялото колкото е възможно по-скоро. 
Описаните тук средства обаче следва 
да бъдат прилагани от лекар индивиду-
ално за всеки пациент. При последова-

телно провеждане на терапия-
та човек може да разчита на 

добри резултати. n
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ЩАДЯЩО ИЗМИВАНЕ НА КОСАТА

Без силикони, парабени и ароматизатори – все 
по-често продуктите за грижа на косата реклами-
рат онова, което не съдържат. Специалисти обяс-
няват от кои съставки все пак може да се нуждаете 
и кои действително трябва да избягвате.

Здравословен фактор: За обвинени-
ята, че парабените повишават риска 
от рак на гърдата, е отговорно едно 
изследване от 2004 година, което доказ-
ва следи от субстанцията в туморни 
образувания. Оттогава насам обаче 
резултатите не са доказани без възра-
жения. Съществуват и факти за това, че 
парабените притежават хормоноподоб-

сани, диметикони, циклометикони и 
като цяло в съединения, завършващи 
на „...метикони“.
Алтернатива: Вместо с помощта на 
силикон разресването на косата може 
да се облекчи чрез използването на 
етерични масла (например от жожо-
ба или бял трън). Блясъкът може да 
бъде възвърнат с помощта на нату-

Силиконите – емолиентите
Дали за уплътняване на фуги, като 
полиращо средство за коли или в 
пластичната хирургия – синтетично-
то вещество намира широка употре-
ба в наше време. Когато е част от със-
тава на шампоани, балсами, лосиони 
или спрейове за коса, субстанцията се 
разпределя върху всеки отделен косъм 
и създава филм, който го прави гъв-
кав, еластичен, придава му блясък и го 
предпазва от чупливост.
Факт: Остатъци от веществото се 
натрупват с времето върху косата, като 
оказват омазняващ ефект и затрудня-
ват колорацията.
Екологичен фактор: След отмиване 
силиконите преминават в канализа-
цията и замърсяват природата. Само 
част от тях може да се филтрира, оста-
налата преминава в реките, моретата и 
подпочвените води.
Кой би следвало да се откаже от тях: 
Хората с тънка и бързо омазняваща 
се коса е по-добре да използват несъ-
държащи силикон шампоани и балса-
ми, които не я утежняват. При планира-
на колорация също е разумно да не се 
употребяват продукти със силикон, тъй 
като веществото затруднява отлагането 
на оцветяващи пигменти върху косъма.
Подходящи са за: Здрави дълги 
коси с дебел косъм, които лесно се 
заплитат и трудно се разресват или 
за нормална коса с цъфтящи краи-
ща. Замърсяването на околната среда 
обаче си остава факт, който не е за 
подценяване.
В списъка със съставки могат да 
бъдат разпознати като: 
Например цикло-
пентасилок-

рален плодов оцет (напр. ябълков, от 
череши ацерола) или на съдържащи го 
продукти. Лющенето на скалпа, накъс-
ването и цъфтенето на косата може да 
бъде предотвратено чрез използването 
на етерични масла (напр. арганово или 
лавандулово).

Парабените  
– консервантите
В цял свят парабените се считат за най-
добре поносимото консервиращо сред-
ство, което може да бъде открито дори 
в хранителни продукти. Особено попу-
лярна е употребата му в конвенционал-
ната козметика, тъй като има ефектив-

но действие, дори когато се 
използва в минимал-

ни количества.

но действие. Това действително е така, 
но ефектът е толкова слаб, че немска-
та служба за рисково оценяване опре-
деля концентрацията от 0,4% на метил- 
и етилпарабени или от 0,19 на бутил- и 
пропилпарабени за безопасна.
Екологичен фактор: Парабени могат 
да бъдат открити също в ягодите, сока 
от грозде или някои сортове сире-
не. Включително когато са синтетично 
произведени за козметични цели, те са 
напълно разградими.
Кой би следвало да се откаже от тях: 
Хората, които се страхуват от небла-
гоприятни странични реакции, често 
се насочват към продукти за грижа на 
косата без парабени. От определено 
водно съдържание нагоре обаче и те 
трябва да бъдат направени устойчиви 
и подходящи за дълготрайна употреба 
- например с помощта на био-алкохол 
или етерични масла, които също могат 
да предизвикат дразнене.
Подходящи са за: Нормална и чув- 
ствителна кожа.
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главата по-пропусклива и тя да реаги-
ра по-чувствително на други дразнещи 
субстанции, съдържащи се в козметич-
ния продукт.
Екологичен фактор: Полиетилен гли-
колът се произвежда така, че да е 
стабилен и устойчив дълго време. 
Вследствие на това той се разгражда 
трудно от микроорганизмите в окол-
ната среда.
Кой би следвало да се откаже от 
тях: Страдащите от алергии и хора-
та, които са и без това с чувствител-
на кожа на главата. За предпочитане 
е те да използват продукти с по-меки 
емулгатори.
Подходящи са за: Хора с безпроблем-
на кожа на главата.
В списъка със съставки могат да 
бъдат разпознати като: Например 
лаурет - (+ цифра), цетеарет – 15, както 
и всички думи и поредици от цифри, 
които съдържат „PEG“ или „ПЕГ“.
Алтернатива: Хората с чувствител-

ка и при грижата за косата човек би 
искал да спечели допълнителни ползи. 
Така например свежият ментов аро-
мат помага да се стартира денят по-
леко, докато топлите ванилови нотки 
или лавандуловото ухание успокоя-
ват вечер.
Факт: Парфюмиращите вещества са 
ней-честите причинители на алергич-
ни реакции. По тази причина от 2005 
година се изисква 26 вида от тях, които 
често водят до дразнене, да бъдат 
посочвани в списъка със съдържащите 
се съставки при надвишаване на опре-
делена концентрация– например гера-
ниевото масло, канелената киселина, 
лимоненът.
Екологичен фактор: За въздействие-
то на парфюмиращите вещества върху 
природата засега се знае относително 
малко. Сигурно е обаче, че някои мус-
кусни съединения трудно се разграж-
дат и с времето се натрупват в човеш-
кия и в животинския организъм.

В списъка със съставки могат да 
бъдат разпознати като: Например 
бутил-, етил-, метил- или пропилпа-
рабени.
Алтернатива: Вместо с парабени, кон-
сервирането и трайността на козмети-
ката за коса могат да бъдат постигнати 

на кожа на главата могат да използват 
продукти за грижа на косата, съдържа-
щи вместо полиетилен гликол напри-
мер маслена или лауринова кисели-
на, както и емулгатори, съставени от 
комбинация от рапично масло и ами-
нокиселини.

Ароматизаторите  
– радост за сетивата
При избора на козметични продукти 
за грижа на косата (и не само) много 
хора се повлияват от техния аромат. В 
това няма нищо лошо – в крайна смет-

Кой би следвало да се откаже от тях: 
Хората с чувствителна кожа на главата 
и страдащите от алергия. Тези, които 
са добре запознати със своя алерги-
чен статус, могат да сравнят алергич-
ния си паспорт със списъка на състав-
ките в продукта. Така ще могат без-
проблемно да интегрират благотвор-
но действащите им аромати при гри-
жата за косата. Общото правило е, че 
синтетичните и естествените ароматни 
вещества могат да предизвикат драз-
нене в еднаква степен. Затова само 
продуктите с указание „Без парфюм-

например с помощта на био-алкохол, 
етерични масла или соли на сорбино-
вата киселина.

PEG – емулгаторите
Синтетичният полиетилен гликол 
(PEG) е емулгатор, свързващ водата 
и маслата за грижа, които обичайно 
се отблъскват – например в шампоан, 
балсам или лосион за коса. Много про-
изводители на конвенционална козме-
тика го използват с особено желание, 
тъй като взаимодейства добре с пове-
чето козметични съставки.
Факт: Самите PEG-съединения по пра-
вило не предизвикват алергични реак-
ции, но могат да направят кожата на 
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ни вещества“ или „Без ароматизатори“ 
могат сигурно да предпазят от нежела-
на алергична реакция.
Подходящи са за: Хора с безпроблем-
на кожа на главата.
В списъка със съставки могат да 
бъдат разпознати като: Например 
цинамал (цинаминов алдехид), екс-
тракт от лишеите Evernia Furfuracea 
или Evernia Prunastri (използват се в 
парфюмите като фиксатори), герание-
во масло, лимонен.
Алтернатива: Използването на про-
дукти за грижа на косата с указание 
„Без парфюмни вещества“ или „Без 
ароматизатори”. Хората с чувствител-
на кожа на главата могат да се насочат 
например към подходящите за невро-
дерматици продукти, както и такива с 
успокояващи съставки като алантоин 
или пантенол.

Сулфатите  
– пенообразувателите
Солите на сярната киселина са познати 
със своята голяма почиставаща сила. 
Те обгръщат мърсните и мазните части-
ци, отделят ги от косата, като образуват 
голямо количество пяна, с която често 
свързваме усещането за чистота.
Факт: Синтетичните тенсиди – преди 
всичко натриев лаурил сулфатите – 
изсушават косата, отслабват присъщия 
на кожата защитен слой и поради тази 
причина дразнят кожата на скалпа.
Екологичен фактор: Друга последица 
от употребата на агресивни тенсиди е, 

че те не се разграждат напълно по био-
логичен път.
Кой би следвало да се откаже от тях: 
Хората, които и без това страдат от 
суха коса или сърбящ скалп. За тях е 
по-добре да се насочат към естествени 
почистващи средства, съдържащи рас-
тителни тенсиди или активно почиства-
щи аминокиселини, извлечени напри-
мер от растителни протеини. Тъй като 
естествените тенсиди и аминокисели-
ните образуват значително по-малко 
пяна, в началото създават непривично 
усещане. Разлика в чистотата на коса-
та обаче няма и след време това прес-
тава да прави впечатление.
Подходящи са за: Здрава кожа на гла-
вата и нормална коса, която от време 
на време трябва да се освобождава с 
дълбоко почистващ пилинг шампоан от 
упоритите стайлинг и варовикови оста-
тъци – тъй като несъдържащите сул-
фати шампоани по правило не успяват 
напълно да се справят с това.

Измиване на косата без шампоан?
В случая не става дума за използване на заместители на сапуна като яйца или 
хума, а за възникналия в САЩ “No-poo” тренд косата да се почиства само с 
топла вода без шампоан, който набира все повече последователи в последно 
време. При това естествената мазнина се отстранява единствено с помощта на 
четка с естествен косъм, като косата се разделя на части и се разресва основно, 
докато съхне. По този начин след 6 седмици кожата на главата започва да про-
извежда по-малко мазнина и косата се нуждае от по-рядко измиване, като дъл-
готрайно запазва блясъка си. Пътят дотам обаче е мъчителен и дерматолозите 
считат 6-седмичната „шампоанова абстиненция” за прекалена. “Действително 
някои хора мият в днешно време косата си по два пъти на ден – това омазня-
ва скалпа и регулира мастните жлези да произвеждат повече мазнина”, - обяс-
нява др. Ингрид Шмоекел, дерматоложка от Хамбург. „По-добре е косата да се 
почиства максимум 2 пъти седмично с не много топла вода и да се суши с не 
много горещ въздух. Ако междувременно се чувствате некомфортно и искате да 
освежите косата си, може да я измиете само с хладка вода или пък да сапуни-
сате единствено краищата на вързаната на опашка коса.

В списъка със съставки могат да 
бъдат разпознати като: Например 
SLES, натриев лаурил сулфат, натри-
ев лаурет сулфат, натриев алкил оксид 
сулфурикум, натриев додецил (оксие-
тилен) полисулфат и натриев лаурил 
етер сулфат.
Алтернатива: Вместо козметика за 
грижа на косата със синтетични тен-
сиди могат да се използват продукти с 
естествени почистващи съставки като 
захарни и кокосови тенсиди. Особено 
меко почистване може да бъде постиг-
нато и с помощта на аминокисели-
ни, извлечени от растителни протеини 
(напр. овес). Често пъти натуралните 
почистващи средства за коса са обо-
гатени и с други растителни екстракти 
като например регулиращия мазнината 
екстракт от хвощ или даряващия бля-
сък екстракт от глог. n




