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НАЙ-ПОСЛЕ ЗДРАВ СЪН!
При 80 години продължителност на живота прекарваме средностатистически 24
години и 4 месеца в сън. Загубено време? В никакъв случай, тъй като достатъчното количество качествен сън е съществена предпоставка за здраве и дълголетие.
Специалистите издават цяла поредица от поведенчески съвети, които подпомагат
пълноценната нощна почивка.

С

ънят е повсеместно разпространен навик на нашата планета. Би могло да
се предположи, че всички живи
същества спят. Как, кога, къде и
колко дълго почиват различните
биологични видове може да бъде
различно. Има дълъг и къс сън,
дневна и нощна почивка, лек, дълбок сън и дори полусън. Морските
бозайници и птиците могат да спят
на смяна само с едното полукълбо на мозъка си, при което
очите, принадлежащи към будната
половина, остават отворени. Така
китовете и делфините могат да
изплуват на повърхността дори по
време на сън, за да дишат, а прелетните птици успяват да си почиват по време на дългия полет над
водни пространства.

В миналото сънят често бил
описван като „малкия брат на
смъртта“. В гръцката митология
боговете на съня и смъртта –
Хипнос и Танатос – в действителност били братя. При това
сънят бил възприеман като фактически смъртно състояние.
Древноримският поет Овидий
пише: „Quid est somnus, gelidae
nisi mortis imago?“ – „Какво е
сънят, ако не образ на ледената
смърт?“ Благодарение на познанието, придобито от изследванията на съня, в днешно време
става ясно, че подобен възглед
е погрешен. В действителност е
точно обратното – по време на
сън сме във висша степен жизнени и активни, дори когато привидно лежим неподвижно. Тъй

имаш
нужда
от
С мелатонин, пасифлора и хмел,
магнезий и витамин В6
• Допринася за по-бързото заспиване
• За нормалната функция на съня
• Поддържа спокойствието
• Намалява чувството
на отпадналост и умора

хайде... лека нощ
Търсете в аптеките!
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като това е времето, в което
нашето тяло сънува и се регенерира.

се преработва по време на сън.
Различни изследвания показват,
че преживяното и наученото през
деня се складира първоначално в
един вид работна памет и едва по
време на сън образно казано се
прехвърля на твърдия диск.

Докато спим, в организма ни се
случват много неща: кръвното налягане спада и сърдечният
пулс се забавя, сърцето и съдовете се разтоварват и рискът от
инсулт и сърдечен инфаркт намалява. В тялото се отделя хормонът на ситостта лептин, който се
грижи сънят ни да не бъде смущаван от чувство за глад. Едва
към сутринта той бива заменен
от хормона на глада грелин, който
засилва апетита и ни подсказва да стартираме деня с порция храна. Докато стрес-хормонът кортизол достига най-ниските си нива по време на нощната почивка и тялото максимално се отпуска, производството на
растежния хормон соматотропин
бележи най-високите си стойности. Той позволява на децата да
растат, а при възрастните регулира образуването на нови клетки.
Заздравяването на рани се ускорява, имунната система увеличава производството на защитни клетки и активира преследването на вредни бактерии, вируси
и ракови клетки. Тестостеронът
стимулира нарастването на мускулната маса и производството
на сперма, разграждат се натрупалите се вредни отпадни продукти от обмяната, а хранителните вещества се разпределят в
тялото. „Духовната храна“ също

Пълно с приключения
пътуване през нощта

Собствените лечебни
сили на организма
са активни през нощта

Сънят ни не представлява нежно
и спокойно плъзгане по тиха река.
Той може по-скоро да се оприличи на екстремен планински
рафтинг: след заспиване пропадаме във фазата на дълбокия
сън, после се издигаме до тази на
сънуването, при която дишането
и сърдечният ритъм се ускоряват

и започват неспокойни движения,
също на очите, поради което този
стадий се определя като REMсън (от англ. Rapid Eye Movement
– бързо движение на очите). При
това мозъкът ни е частично поактивен дори от будното си, съзнателно състояние. После отново
потъваме в бездната на дълбокия сън, пак се изкачваме до върховете на съновиденията и пропадаме отново – при което фазите на дълбокия сън стават все по-

повърхностни, а тези на сънищата все по-дълги.
На всеки 90 минути различните фази на съня се сменят, като
при това променяме позата си
30 до 50 пъти на нощ, будим
се до 28 пъти и отново заспиваме, без да имаме спомен за
това. Само ако събуждането е
по-дълго от 3 минути, е възможно да си спомним за него. „Никой
от нас не спи през цялата нощ“,
- обяснява изследователят на
съня Юрген Цулей, ръководител
на Медицинския център за съня
към университета в Регенсбург.
„Затова когато следващия път се
събудите през нощта, си спомнете, че това е съвсем нормално, обърнете са на другата страна и заспете отново“, - съветва
експертът.

За чучулигите и совите

Да се събудиш през нощта и да
не можеш отново да заспиш, е
проблем, от който се страхуват
мнозина. Опитът на проф. Цулей
обаче показва, че хората, които
се оплакват от нарушения на
съня, често пъти имат неправилна представа за това какъв трябва да бъде сънят им – например
каква трябва да е продължителността му и как протича неговият ритъм. Нуждата от сън варира
от човек на човек и може да бъде
различна за всеки отделен индивид. Наполеон Бонапарт например, известен с малкото часове,
които прекарвал в нощна почивка, смятал за правилно следното: „Четири часа за мъжете, пет
за жените и шест за глупаците.“
Успоредно с кратко спящите като
Наполеон обаче има и немалко
дълго спящи. При това и двата
случая са нормални. За оптимал-
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Липсата на сън може
да разболее тялото и душата

Липсата на нощна почивка или
лошият сън не бива да се приемат с лека ръка. Когато процесите на нощно сънуване и регенерация в организма редовно про-
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На път без оплаквания

на се счита продължителност на
нощния сън от 7 до 8 часа, но
ако някой се нуждае от повече
или по-малко сън, това не бива
да го притеснява. Също така има
рано будещи се и късно ставащи
от сън – т.нар. „сови“ и „чучулиги“, както ги наричат изследователите на съня. Кога си лягаме и
кога ставаме зависи от индивидуалното ни предразположение.
Ето защо унифицираният подход
в случая би бил погрешен. Важно
е човек да открие към кой тип
принадлежи и да си създаде подходящи условия за живот. Една
„сова“ например не би имала проблем с нощните смени и с лекота би работила като нощен пазач,
докато за една „чучулига“ подобна дейност би била мъчение, за
сметка на това ранното отиване
на работа в пекарна не би представлявало проблем.
Не бива да очакваме също така,
че нощната ни почивка ще протича винаги по един и същи начин.
Взависимост от обстоятелствата
веднъж спим по-добре, друг път
по-лошо и това също е в реда
на нещата. За истинско нарушение на съня (инсомния) специалистите говорят едва тогава, когато в продължение на един месец
някой всяка или почти всяка нощ
е спал лошо, а през деня страда
от умора и липса на работоспособност. В такъв случай недоспиващият си е разумно да потърси
професионална помощ.
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то на съня. Нарколепсията, която
предизвиква внезапни атаки на
сън през деня, също изисква специално медицинско лечение.
Психотерапията пък би могла да
помогне в случаите, когато депресии или страхови неврози са в
основата на недостатъчния или
некачествен сън.
С преобладаващата част от проблемите със съня обаче човек
може да се справи сам, което
според проф. Цулей е най-добрата помощ. Тъй като нарушенията при заспиването и по време на
сън най-често са предизвикани от
външни фактори и / или смущаващи съня поведенчески модели,
които човек може да промени.

ръка, през интернет или под влияние на сполучлива реклама.
Температурата в стаята за спане
трябва да е между 16 и не повече от 20 градуса, а влажността
на въздуха около 40 до 60%. При
това, за да се осигури спокоен
сън, стаята трябва да бъде достатъчно затъмнена, тъй като само

Как да оптимизираме
обкръжението
и условията за сън

тичат неправилно, се повишава
рискът от развитие на цяла поредица заболявания като сърдечен
инфаркт и инсулт, наднормено
тегло и произтичащите от това
болести като диабет тип 2, високо
кръвно налягане, нарушена обмяна на мазнини или сърдечно-съдови проблеми, но също хроничен стрес до синдром на професионалното изтощение (бърнаут),
инфекции, туморни образувания,
проблеми с концентрацията до
липса на способност за учене и
работа. Казано накратко: липсата
на сън може да отслаби собствените лечебни сили на организма,
наричани от Парацелз „вътрешен лекар“ и „вътрешна аптека“,
които могат да се разгърнат по
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най-различни начини за поддържане на нашето здраве.
Първото, което трябва да се
направи, е да се изясни дали
зад нарушенията на съня не се
крие неразпозната болест като
сърдечна недостатъчност или
хиперплазия (уголемяване) на
простатата, която може да доведе до чести позиви за уриниране нощем. Възможно е също
обструктивна сънна апнея, при
която силното хъркане може да
предизвика периодично спиране
на дишането и т.нар. микросъбуждания, или пък синдромът на
неспокойните крака, при който
възникват неприятни усещания в
долните крайници по време на
почивка, да влошават качество-

Да започнем с помещението за
сън. То трябва да е с подходяща големина – така че човек
да не се чувства нито прекалено стеснен, нито изгубен. При
това трябва да съдържа толкова
много мебели, колкото е необходимо, и толкова малко електрически уреди, колкото е възможно.
И ако може, да не служи за нищо
друго освен за сън или почивка. Именно на това трябва да са
подчинени вътрешният дизайн и
подредбата на стаята – стените,
пода и украсите трябва да са в
меки, топли тонове, които човек
усеща като приятни и успокояващи. Интериорът на помещението трябва да бъде доминиран от
идеята за създаване на оазис за
отмора. Благодарение на благотворно действащите си етерични масла боровата
дървесина е особено
подходяща за стимулиране на нощната
почивка. Това важи
също за допълнителното ароматизиране
на стаята с натурални етерични масла
или аромати с доказано успокояващо действие като лавандула, канела, маточина, ванилия и др.
Поради факта, че прекарваме
една трета от живота си в сън,
предназначените за целта мебели
трябва да бъдат избрани внимателно и то не само по естетически критерии. Матракът е добре
да бъде еластичен - нито твърде мек, нито много твърд – и да
се сменя на всеки 10 години. На
какъв вид матрак трябва да се
спре човек зависи от това, доколко добре се чувства, докато лежи
на него. Усещането е индивидуално, затова матракът е най-добре да се пробва предварително,
а не да се купува по чужда препо-

на тъмно тялото произвежда хормона на съня мелатонин. Затова
оставянето на светеща „нощна“
лампа няма да съдейства за спокойния сън. По-скоро би могла да
послужи като метод за изтезание,
реално практикуван между другото до ден днешен. Помещението
освен това трябва да бъде колкото е възможно по-добре шумоизолирано, тъй като шумът е
сред класическите смутители на
добрия сън.
Събуждането от шум вероятно
е остатък от праисторическия
инстинкт човек да се пази от дебнещите наоколо опасности като
природни бедствия, нападения от
животни или врагове, когато се

е налагало да спи на открито.
В днешно време това вече не е
актуално, но инстинктът продължава да работи и често пъти по
време на сън не може да разграничи ръмженето на автомобилния двигател от това на тигъра.
Затова който живее в шумна околна среда, е принуден да затваря
прозорците през нощта, но трябва задължително да проветрява добре стаята преди това, тъй
като по време на сън организмът
се нуждае от повече кислород.
В една стандартна стая от 15-20
м2 има достатъчно кислород за

през нощта, но ако помещението
е по-малко, е добре да се държи
отворен прозорец или врата към
вътрешни части на жилището.

Достатъчно движение
и чист въздух

Как да си помогнем
преди лягане

Когато денят клони към края си,
независимо дали по-рано, или покъсно трябва да го оставим да
отшуми и да приключим с него.
Добре е вечерята да е лека и
необилна, на базата на сложни

въглехидрати, например картофи, макарони или ориз и / или
задушени зеленчуци, и е разумно
да се заситим рано, за да остане
достатъчно време до заспиване.
Оптимално е тя да бъде приемана 4 часа преди сън, но като минимум са необходими поне два.

над дишането си. Изследванията
показват, че по този начин се
мобилизират присъщите на тялото медиатори, които имат отпускащо, успокояващо и освежаващо действие: ендорфини, серотонин и др.
Химическите сънотворни средства
за сметка на това могат да създадат проблеми, тъй като водят до
пристрастяване и неблагоприятни странични реакции, които в
дългосрочна перспектива могат
да донесат повече вреди, отколкото няколкото безсънни нощи.
Билковите средства като валериана, листа от маточина, лавандула, хмел и жълт кантарион също
са патерица и макар по-безобид-
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Как прекарваме вечерта си зависи
от индивидуалния ни избор. За да
се подготвим за нощната почивка
обаче е добре да правим неща,
които ни доставят удоволствие и
ни отпускат. Напрегнатите телевизионни филми, тежките политически дискусии, споровете и емоционалните сблъсаци с околните предизвикват отделянето на
събуждащите хормони адреналин, норадреналин и тестостерон, които пречат на заспиването, ако преди това не успеем да
се отпуснем и да ги намалим до
нормални нива. Консумацията на
алкохол при всички случаи трябва да се избягва, тъй като той
разстройва естествената регулация на фазите на дълбокия сън
и сънуването. Така дори човек да
заспи бързо, възстановяващите
качества на съня му значително
намаляват.
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˾˱˻˵˺̇˰˲˰̃˼́̂˲˵˽˸̂˵˸̄˸˷˸̇˵́˺˸̂˵
́˸˼˿̂˾˼˸˽˰́̂̀˵́˰˸˿̀˵̃˼˾̀˰̂˰
t˟˾˲˵̇˵́˿˾˺˾˹́̂˲˸˵˸˵˽˵̀˳˸̏
t˝˰˼˰˻̏˲˰̃˼˾̀˰̂˰̀˰˷˴̀˰˷˽˸̂˵˻˽˾́̂̂˰
˸˽˰˿̀˵˶˵˽˸˵̂˾
t˟˾˵˴˽˰̂˰˱˻˵̂˰˴˲˰˿̊̂˸˴˽˵˲˽˾
t˜˽˾˳˾˴˾˱̀˰˿˾˽˾́˸˼˾́̂
t ˠ˰́̂˸̂˵˻˵˽˻˵˺˰̀́̂˲˵˽˿̀˾˴̃˺̂

Всичко е въпрос
на отпускане

Който има проблеми с отпускането, при всички случаи трябва
да усвои и упражнява релаксиращи техники като прогресивната
мускулна релаксация на Едмънд
Якобсен, автогенен тренинг или
класическа випассана медитация,
при която човек се концентрира

ˑ

Добрият сън зависи в немалка
степен от външните условия и
дразнители, но значително влияние върху качеството му оказва също начинът, по който сме
преживели деня. По природа сме
активни през деня същества и
колкото по-дейни сме през светлите часове на денонощието,
толкова по-добре ще успеем да
си починем през нощта. Затова е
важно да се постараем да осигурим на тялото си достатъчно движение, чист въздух и ярка светлина през деня - за предпочитане слънчева, но ако сме принудени да прекарваме дълги часове в
затворени помещения, е добре по
възможност те да бъдат снабдени
с пълноспектърни лампи, които
наподобяват естествена дневна
светлина. Те ни поддържат бодри,
докато изкуственото осветление с
високо участие на червена светлина ни изморява, тъй като регулира отделянето на хормона на
съня мелатонин. Вечер обратното тонираната в червени нюанси светлина е препоръчителна по
същите съображения. Умереният
спорт, градинарството или разходките на открито при всички
случаи осигуряват приятна телесна умора, която улеснява заспиването и стимулира здравия
нощен сън.

но се намесват в естествените
вътрешни регулационни механизми на организма. Те могат да
помогнат в извънредни случаи и
да дадат тласък за регулиране на
цикъла сън и будуване, но с тях
също не бива да се прекалява.
По-добре е човек да се научи съзнателно да се отпуска и да активира „вътрешната си аптека“.
Най-добрата помощ за заспиване, която едноверемнно е и найдобрата помощ за събуждане,
със сигурност се състои в това
да се посреща с радост идващият ден. Ако човек има работа,
която му доставя удоволствие,
удовлетворителни взаимоотношения с околните и живее в хармония със собствената си природа, ще се наслаждава не само на
своите дни, но и на своите нощи.
Който е в съгласие със себе си и
света, който е доволен от живота си, по правило няма проблеми
със съня. За сметка на това който
не се чувства добре в кожата си,
не се чувства добре и в леглото
си. Който е постоянно неудовлетворен, няма да намери спокоен сън, докато не промени живота си. Ако това е невъзможно, е
добре да преосмисли приоритетите си и да промени поне отношението си към проблемите. n

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

10 СЪВЕТИ СРЕЩУ СЛАБОСТ
НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Неволевото отделяне на урина при минимално усилие като смях или кихане създава сериозен психически стрес на засегнатите. Домашни средства
могат да подсилят пикочния мехур и да редуцират
както позивите, така и изпускането на урина.
1. Редуциране на стреса
Ако слабостта на пикочния мехур се
прояви още на млади години, това
е знак, че тя е психически обусловена. Стресът оказва много негативни влияния върху нашето тяло
и между тях са постоянните позиви за уриниране. Една отпускаща
вана може да помогне за релаксиране на психиката и напрегнатата
мускулатура. Препоръчителни са
също медитацията и йогата. Може

да звучи странно, но пикочният
мехур може също така да се тренира. При това е важно да не се посещава тоалетна при всеки позив за
уриниране, а човек да се опита да
задържи известно верме отделянето на урина. Независимо от това
засегнатите трябва регулярно да
изпразват пикочния си мехур, за
да няма излишно дразнене. Найдобре е те да се придържат към
фиксирано време за посещение на
тоалетната.

Комплексни продукти,
съдържащи стандартизирани екстракти от:

2. Тиквени семки
Тиквените семки са познати на
повечето хора като хрупкава
добавка към салати и супи, а не
като лечебно домашно средство.
Те обаче са изключително богати на калий, калций и магнезий –
всички вещества, които подкрепят взаимодействието на мускулите и нервите. Растителните хормони, т.нар. лигнани – фитоестрогени с невероятни ползи за здравето - подсилват допълнително мускулатурата на тазовото дъно. При
това една супена лъжица тиквени семки на ден е напълно достатъчна.

3. Прополис
Прополисът представлява вискозна маса, с която пчелите сгъстяват
своя мед и се предпазват от бактерии и гъбички. Именно благодарение на това антибиотично, антивирусно и антимикотично действие,
пчелната смола може да противодейства на всякакви инфекции,
като при това подсилва и функцията на пикочния мехур. Ето защо
от помощ би било, ако 2 до 3 пъти
на ден няколко капки прополисова
тинктура (от аптеката) се капнат
върху бучка захар и тя да се остави бавно да се разтопи в устата.

4. Сок от червена боровинка
Много хора със слабост на пикочния мехур пият малко и техните
бъбреци, пикочен мехур и уратра
не се промиват достатъчно, което
ги прави податливи на инфекции.
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Сокът от червени боровинки съдържа проантоцианидини – вторични
растителни вещества, които предотвратяват заселването на бактериите в пикочните пътища. Затова 2
до 3 чаши на ден са идеалната превенция. В ежедневието могат да
се използват специални превръзки,
които абсорбират изходящата урина
и свързват миризмите – сигурност
преди всичко по време на път.

5. Полски хвощ
Полският хвощ е естествен билков диуретик, но може да помогне
също при неволево изпускане на
урина. Две шепи изсушен хвощ се
заливат с 500 мл вода и се варят
на тих огън около два часа, като
се долива вода, когато се изпари. После отварата се сваля от
котлона и се покрива с капак, за
да се запари. Готовият извлек се
разрежда с известно количество
вода и от него се изпива по 1 чаша
дневно. Съдържа много силициева киселина, която подсилва съединителната тъкан и индиректно
помага при инконтиненция.

6. Подсилване
на отслабналата
мускулатура

След раждане и по време на климактериум жените често страдат
от слабост на пикочния мехур.
Тогава е важно мускулатурата на
тазовото дъно да се тренира ежедневно, като се изпълняват стандартни или специално препоръчани от гинеколог или акушерка
упражнения. Спортът, разбира се,
си остава най-доброто средство

срещу слабост на пикочния мехур.
Но внимавайте: джогингът и тенисът обременяват мускулатурата
на тазовото дъно, за предпочитане
са плуването и колоезденето.

7. Горски енчец
Още през 15 и 16 век билката,
известна също като златна пръчица и златник, била използвана в народната медицина за лечение на рани, възпаления на пикочните пътища и хронично дразнене
на пикочния мехур. 1 ч.л. изсушен
енчец се залива с 1 чаша вряла
вода, оставя се да се запари около
10 минути и се прецежда. От чая
да се изпиват няколко чаши на
ден и, тъй като има силно диуретично действие, трябва успоредно да се приемат минимум 2 л
вода. Преди човек да предприеме
домашно лечение обаче, е важно
да се консултира с домашния си
лекар, гинеколог или уролог, за да
се изясни причината за слабостта
на пикочния мехур. При жените, тя
най-често е свързана със спецификата на тяхната физика. Затова
е необходимо да се обсъди проблемът с лекар, а при мъжете със
слабост на пикочния мехур това е
дори още по-наложително.

8. Измиване само с вода
Многото душ-гелове и сапуни не
само изсушават лигавицата в
интимната зона, но със своите
алкални pH-стойности атакуват
вагиналната флора, като отварят
път на болестотворните микроорганизми. По принцип всички жени,
но най-вече тези със слабост на
пикочния мехур или възпаления
на пикочните пътища трябва да
се подмиват единствено с хладка
вода и да се откажат от сапуните и
ароматизаторите – най-често те са
ненужни. В краен случай могат да
се използват специализирани про-

дукти за интимна хигиена с подходящи рН-стойности. Тъй като при
много жени симптомите се засилват при студени крака, след баня
трябва бързо да се изсушават и
обличат топло, като най-вече не
допускат изстиване на стъпалата.

9. Приемане на много
течности
Много засегнати не мислят за нищо
друго през деня освен за следващото посещение на тоалетната. Често
пъти те преднамерено започват да
приемат твърде малко течности, за
да избегнат проблема. Но се получава точно обратното: така урината
се концентрира и позивите за уриниране дори се засилват. Затова
пиенето на много вода при слабост
на пикочния мехур е от особена
важност. На ден трябва да се приемат минимум 2 литра вода, разредени плодови, зеленчукови сокове
или билкови чайове.

10. Овесени ядки
Често пъти по време на климактериум пикочният мехур започва
да създава проблеми. Липсата на
естроген отслабва мускулатурата на тазовото дъно и съединителната тъкан, а лигавиците вече не
са толкова добре кръвоснабдени.
Тези оплаквания могат да бъдат
смекчени с овесени ядки, които са
богати на фитоeстрогени и могат
да противодействат на хормоналните колебания. Закуската с овесени ядки дава добър старт на
деня и се отразява благотворно
на цялото тяло. Много фитохормони се съдържат също в соевите храни и богатите на лигнани
ядки и семена като сусам, слънчоглед, ленено, маково, тиквено
семе, кашу и фъстъци. n
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НА ПЪТ БЕЗ ОПЛАКВАНИЯ
На някои хора им прилошава само при мисълта за тръгване на път. Изпитани домашни средства могат да помогнат да се запази ваканционното настроение по време на пътуване, както
и да се предотврати възникването на дискомфорт или здравословни проблеми.

Н

ай-накрая почивка! Бързо
опаковаме багажа и потегляме с кола или самолет
към избраната ваканционна дестинация. Най-добре с цялото семейство, което с нетърпение очаква
приятното прекарване. Който страда от болест на пътуването обаче,
по-известна като кинетоза в професионалните среди, посреща със
смесени чувства предстоящото
пътешествие. Но ако вземе превантивни мерки и добави към багажа някои домашни средства, може
с лекота да се справи с оплакванията.
Преди и по време на пътуване
човек трябва да се откаже от тежкото и обилно хранене. По-добре е да
приема леки междинни закуски като
сухари, солети, ябълка или банан.
Така стомахът му получава малко
количество храна, с която да се
занимава, но не се претоварва. За
да избегне гаденето, е най-разумно
да сяда на предната седалка до
шофьора. Освен това е препоръчително по време на пътуване да
не чете и да не разглежда снимки в телефона си, тъй като погледът му постоянно несъзнателно се
мести напред към пътя и това може
да засили гаденето. В автобус чувствителните пътници е най-добре
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да сядат колкото е възможно по-напред и задължително по посока на
движението. Който пътува с кораб,
е разумно да прекарва времето си
на палубата, а не под или над нея
– там клатенето е най-малко. При
появата на вертиго (виене на свят)
погледът трябва да се фиксира в
определена точка на хоризонта и
да се концентрира над нея. При
остра морска болест човек трябва
да легне по гръб, да държи главата си неподвижна, да затвори очи
и най-добре, ако може, да заспи.
По време на сън чувството за равновесие не си прави лоши шеги.
При пътуване със самолет е найблагоприятно да се заемат местата до пътеката в предната част

на самолета. Освен това може да
помогне ставането и разтъпкването по време на полет винаги, когато е възможно. Има и немалко растителни средства, които биха могли
да помогнат при гадене.

От лайка до мента
– има билки и срещу гадене
Чаят от мента регулира производството на стомашни сокове,
а съдържащият се в него ментол оказва леко упойващо действие върху нервите на стомашната стена. Той действа антиспазматично при стомашно–чревни оплаквания, затова гаденето
и позивите за повръщане бързо
отшумяват или изобщо не въз-

никват, ако е приет превантивно.
Приложено външно, етеричното
масло от мента успокоява главоболието при втриване в слепоочията. Подобен ефект притежава и лимоновото масло. Чаят
от лайка успокоява раздразнения
стомах. За целта 2 ч.л. изсушен
цвят от лайка се заливат с 250
мл вряща вода, оставят се да се
запарят 10 минути и се прецеждат.
От отварата се пият до 3 чаши на
ден. Чаят или капките от валериана успокояват ваканционната превъзбуда. Могат да помогнат също чайовете с екстракт от
артишок или бял равнец. Много
ефективно средство за успокояване на стомаха и червата е джинджифилът. За целта човек трябва да свари за 5-6 минути няколко шайби джиндижифил във вода.

Една чаша от отварата може да се
изпие преди тръгване, а останалата част да се пресипе в термос
и вземе за из път. Джинджифилът
може да бъде приеман и под други
форми – да бъде добавян например към ябълков сок. Много практични на път са също капсулите,
бонбоните, близалките с джинджифил или захаросани парченца от
ароматния корен. Артишокът стимулира храносмилането, смекчава усещането за пълнота, намалява болките и газовете в горната част на корема. При пътуване
може да бъде приеман под формата чай, тинктура или таблетки.
По време на път е препоръчително
човек да се запаси и с достатъчно
количество здравословни напитки – най-подходящи са билковите

Какво да сложите в пътната аптечка
Към основното оборудване спадат ръкавици за еднократна употреба, бинтовачни материали (стерилни марли, пластири, компреси, еластични бинтове), ножица, пинсета, кръвоспиращи и
дезинфекциращи средства, термометър. Добре е да се предвидят също средства за контузии, натъртвания и кръвонасядания
като мазила с арника или алпийски клек, охлаждащ и противооточен спрей за след слънчево изгаряне, както и средство след
ухапване от насекоми. Медикаменти срещу болка, температура, разстройство и запек е добре да се предвидят при всички случаи, но също капки за очи, нос и уши. Срещу болест на пътуването помагат средства с джинджифил или специални дъвки.
Особено на далечни дестинации е важно да се носят таблетки за
обезпаразитяване на водата, медикаменти срещу стомашночревни разстройства и репелент за предпазване от насекоми.
Не на последно място важно допълнение са имуностимулаторите за предотвратяване на инфекции и зараза с екзотични микроби
и симбиотичните средства (пробиотици и пребиотици) за предотвратяване на дисбаланс на чревната флора, предизвикан от
смяна на околната среда и непривичната храна.

Хомеопатичното средство Cocculus
D4 може да помогне при виене на
свят, главоболие, шум в ушите и
кинетоза, предизвикана от пътуване с кола, самолет, автобус, влак
или кораб. Помага също при схващане и напрежение в раменете
след дълги часове на неподвижно
седене. Приема се веднъж около
два часа преди пътуване (5 глобули, 1 таблетка или 5 капки) и след
това по време на път при необходимост. Nux vomica D6 може да
успокои храносмилателните оплаквания.
Изпитано средство от народната
медицина е чаеният микс срещу
гадене и позиви за повръщане.
За целта се смесват по 20 г маточина, лайка и мента (изсушени). 1
с.л. от билковата смес се залива с
1 чаша вряща вода, оставя се да се
запари около 10 минути и се прецежда. След това чаят се охлажда
и се приема студен.
Полезно е също така от време на
време да се вслушвате в ценните съвети на баба, която, както е
известно, има такива за всичко.
Преди път например би ви препоръчала купичка с овесена каша,
която винаги е подходящо средство за успокояване на раздразнения стомах. n
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малко и поемат течности, за да
се раздвижат и посетят тоалетна.
Гаденето се предизвиква от възникналото „недоразумение“ между
мозъка и органа за равновесие във
вътрешното ухо по време на пътуване. Тъй като чувството за равновесие не е напълно развито при
бебетата и малките деца, те найчесто реагират на път с гадене и
повръщане след 2-годишна възраст. Ако показват чувствителност
към люлеене, спиране и ускоряване при пътуване с кола или друго
превозно средство, е най-добре да
не им се дават книги, игри, таблети или телефони по време на път.
Би им се отразило добре за сметка на това, ако гледат през прозореца или слушат приказки със слушалки.

Хомеопатия, народна
медицина и рецептите
на баба

i

чайове, разредените неподсладени плодови сокове и негазираната
минерална вода.
Преди всичко семействата, които
са се отправили на дълъг път с
кола, трябва да правят почивки на
всеки два часа, за да хапнат нещо

,
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В КОЖАТА НИ ТИКТАКА
СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК
Меланомът е най-често срещаното раково заболяване. Превенцията е добре да започне
от най-ранна възраст - още в детската градина. Нови медикаменти в терапията на злокачествените кожни образувания дават надежда за по-дълъг живот на засегнатите.

К

ожата не забравя дългите
часове, прекарани на плажа
или под палещите лъчи на
планинското слънце.
Ракът на кожата е най-често срещаният вид рак. Само в България
заболяват близо 20 000 души всяка
година. При това статистиката
показва, че количеството на заболелите европейци се удвоява на
всеки 12 години! Като основна причина специалистите сочат увеличеното свободно време, което хората прекарват на открито. Все повече европейци, а и наши сънародници, могат да си позволят да летят
на далечни дестинации и да прекарват време в южни страни дори
през зимата, когато човек е напълно
неподготвен за рязката климатична промяна и интензитета на слънчевото лъчение. „Това се отразява

също на кожата“, - предупреждава
Клаус Щрьомер, президент на професионалното сдружение на немските дерматолози. При това честите слънчеви изгаряния се смятат
за сериозен рисков фактор.
Превенцията все още продължава да се счита за най-важното оръжие в борбата срещу рака.
Затова е разумно човек да прави

ПРИ СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРАНИЯ

с10%

ПАНТЕНОЛ

+

АЛАНТОИН И
ГЛИЦЕРИН
СЛЕД ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ И/ИЛИ СОЛАРИУМ
УСПОКОЯВА ЗАЧЕРВЯВАНИЯТА, ДРАЗНЕНИЯТА
И СЪРБЕЖА ОБЛЕКЧАВА РАЗДРАЗНЕНА КОЖА,
ХИДРАТИРА И ПОДХРАНВА.
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профилактични прегледи при дерматолог на всеки две години, и то
не само в напреднала възраст. В
Германия превенцията на кожни
ракови заболявания обхваща дори
детските градини, където освен
регулярни прегледи на децата специалисти провеждат консултации и
беседи с родителите за правилния
подход към слънцето и необходимата защита за различните типове
кожа. Според говорителя на професионалното сдружение на немските дерматолози (BVDD) Ралф фон
Кидровски превенцията на кожни
ракови болести трябва да започне
още от детската градина: „Научно
доказано е, че именно слънчевите
изгаряния в ранна възраст стимулират по-късното възникване на опасния черен кожен рак.“
Прогрес се наблюдава и в сферата на терапията. От известно
време медиците разполагат със
силни медикаменти срещу меланом
в напреднал стадий, които могат да
удължат живота на засегнатите.
При злокачествени образувания по
кожата специалистите различават

две форми: „черен“ и „бял“ рак
на кожата. Последният се среща
значително по-често и възниква
директно върху уязвими от увреди на UV-лъчението части по кожата. Към тях се причисляват преди
всичко т.нар. слънчеви тераси по
тялото като носа, врата, раменете (вж. карето на стр. 10). Той е в
по-малка степен животозастрашаващ от „черния“ рак, тъй като не
засяга или много рядко прониква в
други органи.

Обратно на това т.нар. черен рак
(меланом) може да се образува
навсякъде по тялото – дори на съвсем необичайни места като на стъпалата, между пръстите на краката или под ноктите, под окосмената част на главата или дори
върху никога неизлаганите на слънце задни части. Често пъти туморите израстват от родилни петна или
бенки, но могат да се появят също
върху празно място.
Независимо от различията между
двете форми кожен рак и честотата на появата им, за тях е еднакво валидно: колкото по-рано бъдат

Бял рак на кожата
Белият карцином на кожата е по-малко опасен, но за сметка на това
се среща 7,5 пъти по-често от черния. Съществуват два вида:
Базалноклетъчният карцином е най-често срещаният вид кожен
рак. Той започва като малки възелчета с кръвни съдове на повърхността. Туморът най-често не образува метастази. Шансовете за
излекуване след отстраняването му според изследавнията е до
95%. Важна е повишената грижа след това, тъй като почти половината от засегнатите отново развиват базалноклетъчен карцином.
Плоскоклетъчният карцином започва като т.нар. актинична кератоза. Този предварителен етап се проявява като рязко очертано
зачервяване с грапава повърхност. Ако то не се лекува, може при
една част от засегнатите да се развие в плоскоклетъчен карцином,
който е възможно да развие метастази. Колкото по-малък е туморът, толкова по-големи са шансовете за оздравяване.

5 признака, които не бива
да се подценяват
Тези 5 признака могат да свидетелстват за злокачествено кожно
образувание. Белезите за ранно диагностициране са обощени в
правилото ABCDЕ:
A (асиметрия) - Променя ли се формата на някоя бенка, луничка,
петно, или пък се наблюдава ново образувание?
В (очертание) – Назъбени, размити, неравни или грапави ръбове?
С (цвят) – Неравномерно оцветяване; по-светли и по-тъмни участъци?
D (размер) – Най-светлата част на петното е с диаметър над
6 мм?
E (релеф) – Неравномерен растеж, надигнати и изпъкнали части,
постоянна промяна на образуванието?
открити и диагностицирани от специалист, толкова по-добре.
Особено при меланома ранната
диагноза е от решаващо значение. Меланомът е злокачествено
образувание, което произхожда от
кожните клетки, произвеждащи кожния пигмент меланин - меланоцити.
Опасното онкологично заболяване
се причинява от трансформацията (мутацията) на тези клетки. Ако
туморът е все още малък, чрез операция медиците могат да отстранят
злокачествените клетки най-често
напълно. Шансовете за излекуване
в този стадий са близо 100%.
Когато туморът проникне в по-дълбоките слоеве на кожата, той навлиза в кръвоносните, лимфните съдове и чрез тях раковите клетки могат
да достигнат до съвсем отдалечени органи. Там се образуват разсейки, известни като метастази. В
този стадий вероятността за преживяване на раковото заболяване
бързо спада: минимум 3000 души
на година умират от черен рак само
в Германия.
Дългите часове излагане на слънце
без подходяща слънцезащита и честите слънчеви изгаряния са основна причина за появата на меланом
в напреднала възраст. При това
силата на вредното UV-лъчение не
бива да се подценява – не само на
плажа, но също при излети в планината и всякакъв вид дейности
на открито като спортуване, градинарство, строителна дейност, престой в открити заведения за хранене или кафенета. Дългите разход-

ки из градските улици, чакането по
спирки или четенето на вестник на
балкона също могат да доведат до
опасно слънево изгаряне.
Успоредно с продължителното
незащитено излагане на слънце
количеството на бенките и родилните петна cъщо се счита за рисков фактор. Хората с 50 и повече
подобни петна статистчески са от 7
до 15 пъти по-застрашени от разви-

тие на меланом. Определена роля
играе също тенът на кожата: който
е с кожен тип I или II, т.е. с лунички и руса, рижава или черевна коса
(вж. карето на стр. 13), трябва да се
пази особено внимтелно от слънчево изгаряне. Но най-често комбинация от повече рискови фактори води до поява на заболяването. „Прототипът на пациент с рак
на кожата най-често е със светла
кожа, има много бенки, лунички и
чести слънчеви изгаряния“, - обобщава дерматологът Щрьомер.
В последните години се забелязва напредък не само в профилактиката, но и в терапията на
опасното заболяване. След десетилетия на безнадеждност лекарите разполагат вече с ефективни

Меланом
Меланоцит

Меланин

Анормална
зона

Кутикула
Епидермис

Меланом

Дерма

Хиподерма

Здрава кожа

Меланом
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терапии срещу агресивните тумори. Медиците започват да излизат от ерата, в която единственото оръже за борба с раковите
образувания беше химиотерапията. Големи надежди се възлагат
например на т.нар. индивидуализирана медицина, която действително все още не може да предложи
лечение, но значително удължава
продължителността на живота на
засегнатите пациенти. Активните
вещества за индивидуализирано лечение на раково болни целенасочено поразяват обмяната на
туморните клетки. Тяхната най-важна прицелна точка е мутацията на
BRAF-гените, която се наблюдава при 40% от пациентите с меланом и предизвиква неконтролирано
делене на клетките. При лечението
т.нар. BRAF-инхибитор се прикрепя към променените протеини и по
този начин блокира тяхната команда за растеж. Така клетките забавят
своето делене и дори умират. „Тези
активни вещества са истински пробив в терапията на меланома. За
повечето пациенти с подходящата
мутация те предлагат ефективна
помощ“, - обяснява дерматологът
Кристофер Гебхарт, главен лекар в
Кожната клиника в Манхайм.
След 6 до 8 месеца обаче една
голяма част от пациентите развиват резистентност към активните
вещества и туморът отново започва
да расте. За да се увеличи благоприятният времеви период, лекарите комбинират BRAF-инхибиторите
със субстанции с подобно действие. Медиците активно изследват
възможностите в тази посока.
Досегашните
резултати
от
изследванията са многообещаващи: комбинацията от активни вещества постоянно удължава
времето до резистентността, като
прави лечението по-добре поносимо. Според експертът Гебхарт
то може постоянно да удължава
живота на пациента. Първоначално
пациентите се тестват за вида на
мутацията. Ако туморните клетки и
метастазите реагират чувствително, се назначава терапия, която се
контролира чрез кръвни тестове на
всеки 4 седмици. В случай че всичко е наред, се назначава лечение
за следващия месец. Така паци-
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ентът не преживява тежките странични реакции на химиотерапията,
чувства се добре, води пълноценен
живот и нерядко се наблюдава смаляване на туморните образувания.
Друг аспект на лечението на меланома в напреднал стадий е имунотерапията. При нея се стимулират антителата на имунната система, чиято активност се насочва
към злокачествените ракови клетки. При около 20% от засегнатите
туморът може да се контролира по
този начин от организма. Процесът

обаче протича твърде бавно. „Едва
след минимум три месеца може
да се види дали терапията дава
резултат“, - казва Дирк Шадендорф,
директор на Дерматологичната
клиника към университета в Есен.
Какво точно се случва при нея до
ден днешен остава неясно. „Това
е един много комплексен подход,
който въпреки всичките усилия
остава ненапълно изяснен. За имунотерапевтична субстанция номер
едно в Европа се счита активното
вещество ипилимумаб.“
Неблагоприятните странични реакции на имунотерапията могат да
бъдат отчасти овладени. 10% от
пациентите развиват в рамките на
терапията тежки автоимунни заболявания като възпаления на черния дроб или червата, които обаче
са лечими. Досега ипилимумабът
се е прилагал от лекарите предимно при лечение на пациенти с т.нар.
далечни метастази, т.е. разсейки в
белите дробове или черния дроб.
Междувременно се провеждат
активни изследвания за действието на медикамента при пациенти
след операция, при които засега не
се наблюдават видими признаци на
меланомно заболяване. n

Мазането с крем на плажа не е достатъчно за
постигане на оптимална UV-защита. Умното планиране на деня позволява на кожата да се наслади спокойно на топлите лъчи на слънцето без
неприятни последици и рискове за здравето.

ВНИМАВАЙТЕ ПРЕДИ ДА
СКОЧИТЕ В СЛЪНЧЕВА БАНЯ!
П
ърво се наспивате добре,
после обилно закусвате и към обяд отивате на
плажа - много хора така си представят идеалната отпуска. Но
внимавйте! Който започва да се
маже едва след пристигането на
плажа, излага кожата си незащитена на слънцето поне половин час, докато започне действието на слънцезащитния лосион. Дотогава ултравиолетовите
UV-лъчи нанасят вреди, дори те
да не са веднага видими или осезаеми. Преждевременно стареене на кожата, болезнени слънчеви изгаряния, сърбящи кожни
реакции, грозно пигментирани
участъци и отслабнала имунна
система са само някои от последиците. Най-опасното въздействие на UV-лъчението е неговата способност да променя ДНК на
клетките. Обикновено тези вреди
се неутрализират от организма.
Но поетите количества от вредното лъчение се натрупват в продължение на живота, сумират се

Епидермис
Дерма

Хиподерма

и претоварват регенериращите
механизми в тялото. Успоредно
с това се затормозява имунната система, която противодейства
на болестите и туморните образувания.
Ето защо слънцезащитата трябва да започне още в хотелската
стая. Каква точно грижа е необходима зависи от индивидуалния тип кожа и от интензитета
на слънчевото лъчение на съответното място, за който метеорологичните служби предлагат
информация (т.нар. UV-индекс –
вж. карето на стр.14). С това знание и правилната подготовка мерките за сигурна защита могат да
бъдат индивидуално приспособени, а отпуската, излетът или спортуването на открито да преминат
безпроблемно и безопасно.

Добрата подготовка
е от първостепенна
важност

Най-важното правило е да се
избягва обедното слънце. Между
11 и 15 часа UV-лъчението достига своята кулминационна точка.
В този период единствено закритите помещения и плътната сянка
предлагат сигурна защита срещу
увреждане на кожата. Затова
посещението на плажа и спортните дейности на открито трябва да
се практикуват сутрин и вечер. В
началото на лятото или на отпуската кожата трябва първо бавно
да се приспособи към слънцето. Трупането на тен в солариума
не помга, тъй като използваните

Определете своя тип кожа
ТИП I - Много светла кожа с лунички, светли очи и рижаво-руса
коса. Кожата не хваща тен, слънчево изгаряне се появява след
около 10 минути.
ТИП II – Светла кожа, често пъти с лунички, светли очи и светла
коса. Кожата хваща тен много бавно, слънчево изгаряне се появява за по-малко от 20 минути.
ТИП III – Средно светла кожа, светли или тъмни очи и тъмна коса.
Кожата хваща тен бавно, слънчево изгаряне се появява след помалко от 30 минути
ТИП IV – По-тъмна кожа, тъмни очи и тъмна коса. Кожата хваща тен
бързо, слънчево изгаряне се появява след повече от 30 минути.

там предимно UVA-лъчи не осигуряват сами по себе си защита.
При това повечето дерматолози
по принцип не препоръчват посещението на солариум.
Бебетата и малките деца не бива
да бъдат излагани на директна слънчева светлина, особено

през първата година от живота си,
тъй като тяхната естествена собствена защита тепърва предстои
да се развие и все още не функционира добре. Също медикаментите могат да имат по-остри
странични реакции под силната
слънчева светлина. Указания за
това могат да бъдат открити в
листовките на съответните лекарствени средства. За предпазване на често незащитения скалп
и като превенция срещу слънчев удар покриването на главата
е задължително. Очите пък трябва да бъдат защитени със слънчеви очила със стандарт UV-400
(указан на опаковката и с лепенка върху самите очила). Шапките
и слънчевите очила не са моден
аксесоар и при избора им човек

ТВОЯТА
АНТИ-ЕЙДЖ ГРИЖА

ЗА ВСЕКИ ДЕН

МНОГО ВИСОКА
СЛЪНЦЕЗАЩИТА

ВИСОКА
СЛЪНЦЕЗАЩИТА

ЛЕКА ТЕКСТУРА, ПОПИВА БЪРЗО
И НЕ ОМАЗНЯВА.

+ фарамацевтичен
хиалурон
www.pharma-hyaluron.bg
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трябва да се ръководи на първо
място от тяхната функционалност
и надеждност и едва след това от
техния дизайн и удобство.

С фланелка и шапка
от правилния тип
„Текстилната
слънцезащита
е задължителна“, - предупреждава дерматологът от Бремен
Уве Швихтенберг. Колкото поплътна и тъмна е една материя, толкова по-добра защита от
UV-лъчите осигурява. При сертифицираните облекла върху етикетите, а понякога и със специални лепенки е посочен предпазващият UV-фактор (с различни съкращения като USF или UPF
+ номера на защитния фактор).
Той се изчислява по подобен на
защитния фактор на слънцезащитен крем начин и издава колко
дълго намиращата се под дрехата кожа е предпазена от увреждане при директно слънчево лъчение. Една тънка бяла памучна
фланелка със USF 10 увелича-

Какво представлява UV индексът?
UV-индексът е мярка за интензивността на ултравиолетовата
радиация на повърхността на земята в даден регион, свързана с
ефектите върху човешката кожа. В Европа този индекс най-често се движи между 0 (никаква опасност от слънчево изгаряне) и
8 (много висока опасност от слънчево изгаряне), рядко достига
10-11 в южните региони. В тропиците и високопланинските части
този индекс може да надхвърли стойности над 15. При наличие
на сняг, който рефлектира UV-лъчението, то може да е по-силно, отколкото посочва индексът. Много метеорологични служби дават прогнози за стойностите му във всяка точка на света.
Геофизичният институт на БАН всекидневно представя стойностите на UV индекса за различни часове на деня, измерени в
София, Витоша, Шкорпиловци, както и съответната прогноза за
следващия ден.

ва 10 пъти времето за естествена защита на кожата. В зависимост от индивидуалния риск и
интензитета на слънцето експертите препоръчват за лятото USF
от 20 до 40+.
Т.нар. слънчеви тераси по тялото
са особено застрашени. Към тях
принадлежат челото, носа, ушите
раменете, изпъкналата част на
стъпалото и при някои мъже

плешивата горна част на главата. Там слънчевите лъчи попадат почти перпендикулярно върху
кожата. Плътна шапка с периферия може да предпази някои от
уязвимите зони до 70% от вредното лъчение.

Как кремовете
и спрейовете предпазват
от слънцето

Слънчевите кремове, спрейове и
лосиони съдържат химични или
физични филтри, които съответно улавят или рефлектират вредните UV-лъчи. Повечето слънцезащитни продукти съдържат комбинация от двата вида. Важно
е те да предпазват кожата и от
двата вида вредно UV-лъчение.
UVB са лъчи с къса вълна, които
проникват в горния слой на кожата и причиняват видимо изгаряне. Макар да нанасят временни
щети, те не бива да се подценяват, тъй като честите слънчеви
изгаряния могат да предизвикат
след време туморни образувания. UVA са лъчи с дълга вълна,
които проникват в по-дълбоките
слоеве на кожата и макар невидимо нанасят дълготрайни щети
– те са отговорни за състаряването на кожата, бръчките и дори
за отслабване на имунната система.
От решаващо значение е също
така слънцезащитният UV-фактор
(указан като LSF или SPF + номера на защитния фактор), който
отговаря на предпазващия от
UV-лъчение текстилен фактор

СПИРАЛА, КОЯТО
МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

ИЧЕН Х
ЕВТ

+

ПА

ЛУРОН
ИА

ФАРМАЦ

ОБЕМ И РАСТЕЖ НА МИГЛИТЕ!

НТЕНОЛ

до

7х

ПОВЕЧЕ ОБЕМ

ПОТЪМНЯВА ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ
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10х

до

ПОВЕЧЕ ОБЕМ

ИЗВИВА И ПОВДИГА

12х

до

ПОВЕЧЕ ОБЕМ

УДЪЛЖАВА И УПЛЪТНЯВА

От каква слънчева
защита се нуждете?
Никакви пигментни петна, по-малко от 50 бенки или родилни петна.
Кожен тип III, IV
Отделни пигментни петна или загрубели кожни участъци, повече от
50 бенки.
Кожен тип II
Предизвикани от UV-лъчение
кожни болести (напр. „слънчева алергия“), необичайни бенки,
кожен рак. Кожен тип I
Хора с отслабнала имунна система заради медикаменти или заболявания.

(USF / UPF). С LSF30 кожата е
предпазена от увреждане чрез
UVВ-лъчение 30 пъти по-дълго,
отколкото би й осигурила собствената защита без използаване на допълнителна слънцезащита. Повторното намазване с крем
не удължава този времеви диапазон, но е важно независимо от
това, тъй като потта, водата, триенето и пясъкът отслабват действието му, като отстраняват
активните съставки.
Ето защо избраното слънцезащитно средство трябва да предпазва от UVB- и UVA-лъчние,
да бъде водоустойчиво и да се
нанася върху кожата в достатъчно голямо количество. За достатъчни се считат 30 до 40 мл за
цялото тяло при едно намазване. Това означава, че една бутилка от 150 мл стига най-много за
5 намазвания. “Ако след това е
останало още нещо в опаковката,
потребителят не е използвал правилно препарата“, - предупреждава кожният експерт Швихтенберг.
Недостатъчното намазване с крем
намалява предпазния UV-фактор
на продукта и съответно надеждността на неговата защита. Освен
това който е тръгнал на плаж, е
добре да се намаже още в хотелската стая. Тъй като защитното
действие на лосиона започва –
ако не е указано друго върху опаковката на препарата – едва половин час след нанасянето му.

До 2 часа на слънце
през деня при UV
индекс 0-2 преди
11 или след 15 часа
LSF
USF
(текстил)

никакъв
стандартен

По-дълъг престой на
слънце с физическа
активност, в обедните часове или при UV
индекс 3-5

Редовен престой на
слънце (обусловен
напр. от работа)
или при UV индекс 6-7

LSF
15-30
USF
стандартен+
(текстил)

LSF
USF (текстил)

LSF
15-30
USF
стандартен+
(текстил)

LSF
15-30
USF
стандартен+
(текстил)

LSF
USF (текстил)

LSF
USF (текстил)

LSF
USF (текстил)

LSF
USF (текстил)

30-50
20-40

30-50
20-40

30-50
20-40

Престой на открито близо
до екватора, високо
в планината или при UV
индекс 8 и по-висок
LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

30-50
20-40

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

30-50
20-40

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

Без слънчево изгаряне при
колоездене и сноуборд
Спортуващите често пъти подценяват силата на UV-лъчението.
По време на дългите часове на
открито, независимо дали става
дума за спорт, излет, градинарство, престой в градския парк или
кафене, кожата бива изложена на
огромно натоварване. Дори да са
използвани слънцезащитни средства поради потенето и триенето те бързо загубват своето действие. Липозомните кремове,
лосиони и спрейове са по-подходящи за спортуване на открито. При тях защитният UV-фактор
е опакован в малки мастни частици, които проникват в кожата и
транспортират филтъра в по-горните слоеве, където той е предпазен от пот, вода и триене.

Също при водните спортове UV-натоварването е голямо:
85% от UVA-лъчите проникват до
половин метър дълбочина под
повърхността на водата и въпреки измамната прохлада увреждат кожата дори там - например
по време на плуване, шнорхелинг
или гмуркане. Още по-коварни са
спортовете върху вода като гребане, водни ски, каране на джетове или сърф, но също разходките
с водно колело и лодка. Водата
рефлектира UV-лъчите и значително повишава натоварването
на кожата в сравнение с лъчението на земята.

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

От слънчево изгаряне са застрашени също любителите на планината както през лятото, така и
през зимата – например при катерене, туристически походи, каране
на ски или сноуборд. На височина
1000 метра UV-лъчението се увеличава с около 6%. Снегът и ледът
го рефлектират и допълнетилно
засилват вредното му действие.
Разработени са специални слънцезащитни кремове за студено време
с високо участие на мазнини и

LSF
USF (текстил)

50+
40+

Никакво директно слънце

ниско водно съдържание, които
предпазват кожата както от слънчево изгаряне, така и от измръзване. Летните продукти за слънцезащита не са подходящи през зимата, тъй като хидратиращите им
съставки могат да започнат да замръзват и да доведат до увреждане при по-студено време. Устните
и зоните около очите също трябва да бъдат снабдени с UV-фактор,
а слънчевите очила е добре да са
със странична защита. n

ĭĂĨĭć
āćĆćĊĦĀĭĂ
за него и за нея
НАТУРАЛЕН ЕКСФОЛИАНТ
С ПЛОДОВИ КИСЕЛИНИ
САМО 1 ЧАС В
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
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