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ЖИВОТ БЕЗ СТРЕС

Всяко следващо поколе-
ние е на мнение, че е по-
стресирано от предишно-

то. През 19 век лекарите пре-
дупреждавали, че натоварване-
то в работата, учението или мно-
гото информация във вестници-
те могат да предизвикат страхови 
състояния и неврози. Като начини 

Има прекалено много неща, за които трябва да се грижите? Работата ви държи  
в постоянно напрежение, а вкъщи ви очакват проблеми? Всичко това означава,  
че трябва да промените начина си на живот, ако не искате да се разболеете. 

разбира се, не липсват: прека-
лено много неща обременяват 
психиката на съвременния човек. 
Повишаващи се очаквания на 
работното място и стремеж за 
реализация в личния и професи-
оналния живот, съчетани с посто-
янен социален натиск благодаре-
ние на 24-часова достъпност, оси-

за противодействие на „нервно-
то изтощение“ тогавашните спе-
циалисти препоръчвали лечебни 
релаксации, успокояващи сред-
ства за нервите, техники за отпус-
кане и разновидност на йогата. В 
днешно време нещата не са се 
променили особено. Световната 
здравна организация (WHO) дори 
определя стреса като най-голе-
мия здравословен риск на 21 век. 
Едно дългогодишно швед-
ско изследване, проведено в 
Гьотеборг, показва, че през 1969 
година 36% от жените са се чув-
ствали стресирани, докато през 
2005 година числото им се е уве-
личило над 2 пъти и било вече 
75%. До подобни резултати довел 
и анализът на данни в амери-
канския университет „Карнеги 
Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания, 
според който нивата на стрес са 
се увеличили с 30% за последни-
те 30 години. Обяснения за това, 

гурена от модерните информаци-
онни технологии.
По-новите изследвания насочват и 
към друг проблем: липсата на кон-
трол. През 21 век повече откога-
то и да било се наблюдава ръст 
на ситуации, при които хората раз-
полагат със съвсем малко автоно-
мия, но са под постоянен натиск 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

да покажат бързи резултати. Този 
вид стрес намалява житейските 
очаквания. Студия на университе-
та в Индиана от 2016 година показ-
ва, че хората на отговорни пози-
ции в работата си са с 15% по-ви-
сок риск от смъртност в сравнение 
с колегите им, които са на по-нис-
ки длъжности. При това учените 
предупреждават, че колкото пове-
че се движим в стресираща окол-
на среда, толкова по-стресирани 
сме и ние самите. Според едно 
съвременно изследване ученици-
те, обучавани от стресирани пре-
подаватели, отделят повече стрес 
хормони като кортизол в сравне-
ние с връстниците им, подготвяни 
от спокойни и уравновесени учите-
ли. Както изглежда, 21 век показва 
всички признаци на „нервно изто-
щение“, характерно и за 19 век 
според тогавашните наблюдатели. 

Вредите от стреса 
Как се отразяват страхът и психи-
ческото напрежение? Медиците 
дефинират стреса като реакция 
на тялото на ментален или емо-
ционален натиск. Тя се задвижва 

мерки. Те действат под мотото: 
„На първо място е оцеляването, 
а за последиците ще се мисли 
по-късно.“ Затова с цел обезпе-
чаване на допълнителна енергия 
повишават сърдечната честота и 
нивото на кръвната захар, но бло-
кират храносмилането, имунни-
те реакции и противодействат на 
способността за отпускане.
Тези биохимични процеси могат 
да се окажат от голяма помощ в 
краткосрочен план – те са пома-
гали на нашите предци да бягат 
от диви животни и да се бият за 
живота си. Това остава не по-мал-
ко валидно и в днешно време, 
когато вече не сме преследвани 
от саблезъби тигри. Нова студия 
на Виенския университет показ-
ва, че хората под стрес се чув-
стват по-способни и по-полезни. 
При експериментите си изсле-
дователите наблюдавали мозъч-
ната активност на доброволци, 
които под натиска на времето 
трябвало да оценяват страдащи 
от болка хора. Оказало се, че 
под стрес невронните емпатични 
мрежи реагират особено силно. 

от разположените над бъбреците 
жлези, които започват да отделят 
адреналин и кортизол в случаите, 
когато човек по някакъв начин се 
чувства застрашен. Т.нар. стрес 
хормони блокират дългосрочните 
възстановителни процеси в орга-
низма, за да мобилизират силите 
му за справяне с кризата и ги пре-
насочат към по-адекватни на ситу-
ацията ефективни краткосрочни 

При това късите фази на стрес 
могат да ни направят по-опти-
мистични, тъй като под натиск 
сме склонни да посрещаме пози-
тивната информация с по-голямо 
внимание, а негативната напро-
тив да пренебрегваме. Все реак-
ции, които поддържат  фокуса ни 
върху победата и оцеляването.
Проблемът се състои в това, че 
модерните стрес фактори – като 
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са. Както изглежда, той повлиява 
също способността на тялото да 
регулира възпаленията, особено 
артериалните. Това води също до 
тъканни увреждания и нарушения 
на имунната система.“
През последните години учени-
те успяха да докажат, че хората 
с повишена активност на амиг-
далата – една част от мозъка, 
която e отговорна за отделянето 
и функционирането на стрес хор-
моните – са по-предразположе-
ни към сърдечен инфаркт, ангина, 
сърдечна недостатъчност, инсулт 
и артериални заболявания. 
Публикуваната в The Lancet сту-
дия се базира на провеждани над 
4 години изследвания на здраво-
словното състояние и мозъчната 
активност на 293 души.

и дишането… 
Никак не е изненадващо, че от 
гледна точка на познатите риско-
ве, които придружават стреса, 
много хора повече или по-малко 
успешно се опитват да изградят 
„защита срещу стрес“ в живота 

си. Медитацията постоянно при-
влича интерес в това отноше-
ние и е на първо място по попу-
лярност. Много школи и курсо-
ве предлагат също обучение по 
тайм-мениджмънт (управление 
на времето), техники за приори-
тизиране, концентрация на вни-
манието и йога. 
Има ли смисъл в техники-
те за управляване на стреса? 
Според проф. Марк Джоунс, екс-
перт по овладяване на емоци-
ите и стресовите състояния в 

Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

                   облекчава умствените и физическите 
симптоми на стреса и преумората.
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• Повече спокойствие и енергия
• Намалява умората, раздразнителността  
  и напрежението
• По една таблета два пъти дневно
• Много добра поносимост
• Растителен лекарствен продукт

Стресирани?

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

Митове за стреса: вярно или не?
От стрес косата побелява 
Това, за съжаление, е вярно. Държавниците често побеляват сед-
мици след встъпване в длъжност. Феноменът дълго време не е бил 
изследван, но през 2013 година в Nature бе публикувана студия, спо-
ред която освобождаващите се под стрес хормони съдействат за 
изчезване на определящите цвета на косата меланоцити.
Стресът причинява язва на стомаха 
Не. Стомашната язва се причинява от инфектиране с бактерия-
та Helicobacter pylori, а не вследствие на стрес. Стресът обаче, но 
също така алкохолът и острата храна могат да влошат състояние-
то на язвата. 
Стресът причинява бръчки 
Възможно е. Нашите хромозоми се стабилизират с помощта на тех-
ните окончания, наречени теломери, които се скъсяват с напредва-
не на възрастта. Това обаче може да бъде причинено също от стрес 
и по този начин да се ускори процесът на стареене. Една студия е 
на път да докаже, че продължителните страхови състояния, причи-
нени например от фобии, се намират в тясна връзка със скъсяване-
то на теломерите.
Една ракия вечер помага срещу стрес
За съжаление, невярно. Данните сочат, че немалко хора, поставе-
ни под голям натиск, показват тенденция към повишена употреба 
на алкохол. Действително за кратко време алкохолът може да под-
помогне отпускането, но при регулярна употреба действието му е 
точно обратното: тялото развива имунитет към отпускащия му ефект 
и започва да съдейства дори за повишаване нивата на стрес.

се започне от шумни съседи и се 
стигне до изпитни тестове – са 
с продължително действие. През 
последните 20 години науката 
отделя все по-голямо внимание 
на опасностите от перманентния 
стрес. Проф. Стафорд Лайтман, 
експерт по обусловени от стрес 
заболявания към университета в 
Бристъл, обяснява, че стрес хор-
моните като кортизол могат да пре-
дизвикат вредни реакции в орга- 
низма, ако постоянно се повишават 
в рамките на 24 часа. „Кортизолът 
е антиципативен хормон, който 
обичайно е с най-високи нива след 
ставане от сън - между 6-8 часа 
сутрин, като през деня те намаля-
ват и достигат отново високи стой-

ности към полунощ. Но организ-
мът се нуждае от фаза на почив-
ка, за да може да се отпусне“, - е 
на мнение той.
Хроничният стрес е свързан с 
редица органични нарушения и 
болести като високо кръвно наля-
гане, сърдечен инфаркт, депре-
сии, скърцане със зъби, наднор-
мено тегло и дори някои форми 
на рак.
„Механизмът, чрез който хронич-
ният стрес причинява щети, вари-
ра при отделните тъкани и систе-
ми“, - обяснява проф. Лайтман. 
„В мозъка например продължи-
телното кортизолово натовар-
ване редуцира връзките между 
мозъчните клетки в хипоталаму-
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на.“ Така на базата на физиоло-
гични реакции при предварител-
но проведени тестове става въз-
можно надеждно да се прогнозира 
доколко дееспособна ще е дадена 
личност в тежки ситуации.
Според проф. Джоунс всеки човек 
е в състояние да усвои техники, 
които биха могли да му помогнат 
да се чувства предизвикан вмес-
то застрашен. „Човек трябва да 
се концентрира върху това какво 
иска да постигне, а не върху онова, 
което може да се обърка“, - обясня-
ва той. Специалистите предлагат 
също други полезни препоръки за 

справяне със стреса и съвети 
за отпускане – за тях прочете-
те в следващата статия. n

5

Стафордширския университет, 
действително съществуват опре-
делени техники, с помощта на 
които човек може успешно да се 
справи със стреса, като се научи 
да се отпуска между тежките ситу-
ации и по този начин предотврати 
възникването на хроничен стрес. 
„Различни техники функционират 
за различните хора“, - изтъква 
специалистът. „Това, което уста-
новихме, е, че хората, които са 
изправени пред предизвикателна 
ситуация като полагане на изпит 
или държане на реч пред публи-
ка например, се чувстват по-ско-
ро провокирани, отколкото застра-

шени.“ Те реагират с повишен 
обем на изпомпване на кръв от 
сърцето, разширяване на съдове-
те и са много по-дееспособни от 
тези, които се чувстват заплаше-
ни. При тях почти не се наблюда-
ват промени в обема на изпомпва-
ната кръв и кръвоносните съдове. 
Реакцията при посрещане на пре-
дизвикателство е: „Трудно е, но 
ще се справя“, докато при заплаха 
гласи: „Не съм сигурен в себе си и 

ми си иска да го избег-

имаш 
нужда 
от

хайде... лека нощ

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

Търсете в аптеките!
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Естествено предразположение към стрес?
Всеки е стресиран понякога, но някои хора се справят с психичес-
кото натоварване значително по-добре от други. Това не е прос-
то въпрос на генетика, макар гените също да играят определена 
роля при преодоляване на стресовите състояния. Все повече факти 
сочат, че стресът в детството може да повлияе начина, по който се 
проявява генетичната програма. Учените предполагат, че тези епи-
генетични промени са тясно свързани с депресиите.
Проведени върху животни изследвания показват, че преживеният в 
ранни фази на живота стрес повишава вероятността в зряла въз-
раст да се проявят колебания в настроението. Стресът в детство-
то изглежда отключва биохимични процеси, които повлияват актив-
ността на гените. Има доказателства, че веднъж проявени, епигене-
тичните промени, които настъпват в резултат на начина ни на живот, 
могат да се предават на следващите поколения. Преживеният от 
вашите прародители стрес следователно може да е отговорен за 
това, че ви е трудно се справяте с напрежението в офиса или с пре-
одоляването на лични кризи. 
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 съвети за справяне  
със стреса без медикаменти

Тези научно обосновани експертни съвети могат да ви помог-
нат трайно да намалите нивата на стрес в организма си, без да 
е необходимо да прибягвате до успокоителни таблетки.
1. Поемане на контрол
„Да имате усещането, че можете да 
държите под контрол онова, което 
би могло да се случи, е много важно 
за справянето с тежки ситуации“, - 
казва проф. Марк Джоунс. „Хората 
често отиват на интервю с мисъл-
та, че нямат представа какво ще 
ги питат и какво ще кажат те сами-
те. Вместо това човек може да си 

зададе въпроса: На какво мога да 
повлияя? Концентрирайте се върху  
малките неща, които може да управ-
лявате, например как влизате в ста-
ята, как бихте могли да покаже-
те самочувствие. Става въпрос 
за това, да изградите собствени 
методи за справяне със стреса.“ 
Изследванията показват, че подобно 
ментално „пречупване“ действител-

но помага. Проф. Джоунс и неговите 
колеги открили например, че начи-
нът, по който участниците в прове-
дено от тях изследване обясняват 
поставената им задача за катере-
не по стена, оказва влияние върху 
начина, по който я изпълняват. 

2. Калкулиране на риска
Съществуват и други техники за по-
добряване на мисленето под натиск. 
Д-р Франк Гинаси от университе-
та Рутгерс в Ню Джърси например 
съветва да се изчислява вероятност-
та за това нещата да объркат, вместо 
да се рисуват абсурдни ужасяващи 
сценарии. Ако най-лошият възможен 
сценарий е с вероятност 1:10, тряб-
ва ли действително да му се обръща 
толкова голямо внимание?

3. Приемане на плодове и ядки
Ако в напрегнати дни човек приема 
плодове и ядки, това може да смек-
чи негативните ефекти на стреса 
върху тялото. Тестовете с животни 
показват, че боровинките им пома-
гат при справяне с посттравматич-
ния стрес (PTSD). Също орехите 
според американски учени пред- 
ставляват мощно оръжие срещу 
стрес: орехите или ореховото масло 
намаляват обусловеното от стрес 
високо кръвно налягане, доказано 
най-малкото в лабораторни условия. 
 4. Повече време сред  
природата
При хората, които живеят в сел-
ски райони, се наблюдават по-нис-
ки нива на кортизола и по-мал-

ко белези на перманентен стрес. 
Честите излети сред природата 
могат да бъдат от помощ и при 
градските жители. Японска студия 
върху шинрин-йоку („горско къпа-
не“) показва, че горското обкръ-
жение намалява нивата на корти-
зол, сърдечната честота и кръвно-
то налягане. „Връзката с природа-
та е ефективен начин за справя-
не със стреса“, - е мнението и на 
проф. Джоунс.

5. Галене на домашен  
любимец
Кучетата са много убедителни моти-
ватори, когато става въпрос за пред-
приемане на двигателна активност на 
открито. При това предлагат отлич-
на защита срещу стрес и подпомагат 
разтоварването му. Това се отнася 
особено за деца между 7- и 12-годиш-
на възраст, които според изследвани-
ята при занятия по математика, изпит 
или преподаване са много по-спо-
койни, ако кучето им е с тях. Според 
друга студия притежаването на дома-
шен любимец може трайно да нама-
ли кръвното налягане.

6. Изпиване на чаша чай
Класическата британска реак-
ция при криза е: „Искате ли чаша 
чай?“ Вече има и научни дока-
зателства, че това действително 
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може да помогне. Изследователи от 
Лондонския университетски колеж 
(UCL) стигнали до извода, че хора-
та, които пият черен чай, могат по-
бързо да се отпуснат след стре-
сираща задача и да стабилизират 
кортизоловите си нива. Все още 
не е известно на коя съставка от 
горещата напитка се дължи този 
ефект, но португалска студия твър-
ди, че малките количества кофе-
ин намаляват симптомите на страх 
при мишки.

7. Почивка с видеоигра
Има също доказателства за това, 
че видеоигрите помагат да се реду-
цира стреса. Когнитивните психо-
лози в университета на Централна 
Флорида твърдят, че за работници-
те и служителите има повече полза 
в това да играят ненатоварваща 
видеоигра по време на паузите за 
почивка, отколкото просто да седят 
или дори да изпълняват отпуска-
щи упражнения. Това е подкрепено 
също от студии, които показват, че 
военните ветерани, които обичат да 
управляват джойстика, се справят 
по-добре с физическите и психичес- 
ки стрес фактори. 

риканската клиника Майо спортът 
редуцира стреса, тъй като се отделя 
ендорфин, който разсейва мозъка.

9. Социализация срещу стрес
Изследванията показват, че самота-
та увеличава негативните въздей-
ствия на стреса върху тялото и пси-
хиката. Контактът с други хора, осо-
бено с близки лица, има точно об-
ратния ефект. В много студии има 
доказателства за това, че женени-
те и омъжените хора са с по-добро 
здраве и с по-голяма продължител-
ност на живота от онези, които живе-
ят сами, са разведени или овдове-
ли. Това по всяка вероятност е свър-
зано с като цяло по-ниските нива 
на стрес при обвързаните двой-
ки. Публикуваният през 2017 годи-
на труд на университета „Карнеги 
Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания, 
показва, че при свързаните в бра-
чен съюз двойки се наблюдават 
константно по-ниски нива на кор-
тизол. И други форми на взаимо-
отношения с хората също оказват 
подобен ефект, докато социалната 
изолация според изследванията е 
свързана с повишени нива на кор-
тизол и кръвно налягане. 

10. Прием на пребиотици
Пребиотиците са съединения, 
които регулират растежа на полез-
ните бактерии в храносмилателния 
тракт. Между богатите на пребиоти-
ци храни са например гулията, цико-
рията, чесънът, левурдата, лукът, 
аспержите, бананите и пълнозър-
нестите продукти. Изследванията 
върху животни показват, че прие-
мът на пребиотици удължава фаза-
та на активно сънуване, т.нар. фаза 
на бързи очи, известна също като 
REM (от англ. Rapid Eyes Movment), 
която е много важна за възстановя-
ването на организма. Други студии 
при всички случаи доказват връзка-
та между храненето и разтоварва-
нето на стреса. Едно широкомащаб-
но американско изследване с над 
60 000 участници показва, че хора-
та, които приемат 5 до 7 порции пло-
дове на ден, са с 14% по-нисък риск 
от стрес в сравнение с участниците, 
приемали 0 до 4 порции. n
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8. Каране на колело
Това действително е вярно: спортът 
противодейства на стреса. Канадски 
учени наскоро откриха, че хора-
та, които идват на работа с колело, 
през първите 45 минути от трудо-
вия си ден показват по-ниски нива 
на стрес в сравнение с колегите 
им, които са пристигнали на работ-
ното си място с кола или общес-
твен транспорт. Според други сту-
дии стресът, на който човек е изло-
жен сутрин, повлиява нивата на 
стрес през целия ден. Според аме-
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СИЛАТА НА ЯБЪЛКОВИЯ ОЦЕТ
В народната медицина ябълковият оцет се счита за мултиталант. Почти не 
съществува оплакване, на което киселото съкровище от кухнята не може да 
противостои. За кожа, коса, очи, храносмилане, при простуда и всякакви други 
здравословни проблеми ябълковият оцет от край време е бил и продължава 
да бъде ценено домашно лечебно средство.

налягане и нивата на холестерол, да 
смекчи крампите, да противодейства 
на свободните радикали, да регули-
ра нивата на кръвната захар и да под-
помогне отслабването. При това подоб- 
рява функцията на имунната систе-
ма и подсилва всички енергийни нива 
в организма. В какво се крие тайна-
та на ябълковия оцет? Той съдържа 
всички полезни субстанции, които пра-
вят ябълките толкава здравословни, 
в перфектно преработена за тялото 
форма. Успоредно с антиоксидантите 
– витамините А, С и Е – към тях спа-
дат също важните за клетъчната обмя-
на минерали и микроелементи като 
калций, фосфор, желязо, магнезий и 
калий. Освен всичко това ябълковият 
оцет е богат на пектин – ценно баласт-
но вещество, което намалява нивата 
на мазнините в кръвта и по този начин 
активно противодейства на отлагания-
та върху съдовите стени. 
Фактът, че ябълковият оцет оказва 
позитивен ефект, е повече или по-мал-
ко доказан. Но защо се отразява тол-
кова добре на организма засега оста-
ва неизвестно. Дали оцетната кисели-
на е тази, на която дължи многостран-
ното си действие? Един друг здраво-
словен градивен елемент всъщност 
образува ябълковия оцет - плодова-
та киселина. Със своите дезинфекци-

които били накиснати билки, подправ-
ки, плодове и зеленчуци. „Една част 
от рецептите си той наследил от сво-
ите родители, които от своя страна 
също наследили от своите майки или 
баби“, – обяснява експертката, завър-
шила Баварското професионално учи-
лище за домашна медицина и лечеб-
ни средства.

Витамини и минерали 
Ябълковият оцет може да се погри-
жи за здравето на кожата и скалпа, да 
стимулира храносмилането, да смек-
чи гастроезофагеалния рефлукс, да 
успокои чревните проблеми и да про-
чисти тялото от отрови. Освен това 
е в състояние да намали кръвното 

Ябълков оцет на празен стомах? 
Този съвет обичайно се приема 
скептично, а не би трябвало. 

„Оцетът, разбира се, трябва да бъде 
разреден – 1 супена лъжица на 1 чаша 
вода“, - съветва немската експертка 
по храненето Еви Хаага. „Разтворът 
е приятен на вкус и особено сутрин 
много освежаващ, зарежда с тонус за 
целия ден и съществено допринася за 
общото подсилване на здравето. Ако 
тази сутрешна напитка ви се струва 
твърде кисела, може да я подсладите 
с лъжица мед.“ В народната медици-
на ябълковият оцет се цени като елик-
сир на здравето от стотици години. 
Бащата на специалистката – лечите-
лят Йоахим Ангерщайн бил известен в 
цяла Средна Бавария като „папата на 
оцета“. Редом с мазила и отвари върху 
отрупаните с народни илачи рафто-
ве в килера му, за които идвали хора 
от цялата област, Еви Хаага до ден 
днешен си спомня бутилките с оцет, в 

ращи активни съставки тя има задача-
та да осигури защита срещу вредни и 
стимулиращи гниенето бактeрии още 
в плода. При процеса на ферментация 
по време на преобразуването на ябъл-
ковия сок в оцет допълнително въз-
никва и естествена оцетна киселина. 
„Ябълковият оцет и плодовата кисе-
лина регулират бактериалната среда 
в храносмилателната система, убиват 
вредните бацили, гъбичките, болес-
тотворните микроорганизми и оказ-
ват позитивно действие на предизви-
каните от лошо преработената храна 
ферментационни процеси. При това 
интактните, работоспособни черва са 
предпоставка за добре функционира-
ща имунна система “, - изтъква специ-
алистката по храненето Хаага. 

Регулиране на обмяната  
Оцетните киселини са от огромно зна-
чение и за обмяната на веществата: 
те подпомагат извеждането на отро-
вите от организма, правят тъканите 
еластични и стимулират разгражда-
нето на мастните депа. „За пригот-
вянето на натурални лечебни сред-
ства за домашната аптека ябълковият 

бл
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оцет при всички случаи е изключител-
но ценна суровина. С негова помощ 
активните субстанции от лечебните 
растения и хранителните вещества от 
плодовете и зеленчуците се отделят 
по особено щадящ начин“, - обясня-
ва авторката на множество книги със 
здравни съвети. Специалистката пре-
поръчва киселото съкровище от кухня-
та и като превъзходен тоник за кожа-
та: „Ябълковият оцет притежава сход-
ни на нашата кожа рН-стойности, зато-
ва добавянето му към водата на вана-
та подпомага подсилването на защит-
ния й мастно киселинен слой. Добре 
й се отразява също масажът с разре-
ден ябълков оцет, придаващ на кожата 
здрав и сияен вид.“ Който има възмож-
ност да отглежда в градината си необ-
работени с химикали ябълки, може  
сам да произведе ябълков оцет (вж. 
рецептата по-долу). Ако се купува от 
магазин обаче, е добре това да става 
от щандовете с био продукти, които 
не  съдържат химикали, консервира-
щи вещества или други добавки като 
захар.
Как да направите ябълков оцет сами
Съставки: 
1,5 кг непръскани и нетретирани с 
химикали био ябълки (напълно узрели, 
от късни сладки сортове, които са 
най-подходящи за ферментация); по 
желание чиста мая (от аптека или 
био магазин) в количество, препоръ-
чано от производителя; 1 самосто-
ятелно отгледана оцетна гъба или 
100 мл оцетна закваска.
Приготвяне: 
Ябълките се измиват и нарязват на 
ситно заедно с обелките, семките и 
богатите на пектин вътрешни части. 
После се изцеждат на сок със сокоиз-
стисквачка и наливат в голям буркан 
с капачка на винт, запълнен не пове-
че от 2/3 от обема си. След това съдът 
се затваря херметично. Който иска да 
ускори процеса на ферментация, може 
да добави мая. Съхранява се 6 до 8 
седмици на топло място с постоянна 
температура. Оцетът е готов, когато 
престанат да се образуват мехурчета. 
Готовият оцет се пълни в по-голям бур-
кан, в който е добавена самостоятелно 
отгледана оцетна гъба или оцетна за-
кваска. Съдът се покри-
ва с кърпа или кухненска 
хартия, така че да пре-
минава кислород. После 
се поставя на перваза на 
прозорец над парно или 
на друго топло място с 
константна температура 
(22-25 градуса) и се оста-
вя да престои 4-6 месе-
ца. Разтворът трябва да 
се контролира. Ако оцет-

ната гъба нарасне толкова, че обхва-
не цялата горна част и спира въздуш-
ния обмен, една част от нея може да 
се отстрани и добави в следващ оцет. 
За по-добро обезпечаване с кислород, 
е добре съдът регулярно да се разкла-
ща. Накрая оцетната гъба се изваж-
да (тя може да се използва многократ-
но) и готовият оцет се налива в добре 
затваряща се бутилка. Може да се 
съхранява 4 до 6 месеца. 
Приложение:
3 пъти на ден преди ядене се при-
емат 1-2 с.л. ябълков оцет, добаве-
ни към 1 чаша вода, която по желание 
може да се подслади с мед или сте-
вия. Регулира обмяната на вещества-
та, стимулира имунната система, под-
помага функцията на червата и храно-
смилателния тракт.
Противопростуден оцет 
при хрема, кашлица и дрезгавост 
Съставки: 
По 50 г бъз, отвратниче, мащерка, 
анасон и джинджифил; 750 мл ябъл-
ков оцет.
Приготвяне: 
Всички съставки се пълнят в стъклен 
съд с широко гърло и се оставят да 
зреят 3-4 седмици на топло място с 
постоянна температура. Сместа не се 
филтрира и може да бъде използвана 
4-6 месеца. 
Приложение:
3 пъти на ден се изпива 1 чаша вода с 
1 с.л. от противопростудния оцет, евен-
туално подсладена с мед или стевия. 
За инхалация се загрява 1 л вода със 
100 мл оцет и 10 минути под кърпа 
се вдишват дълбоко горещите пари. 
Инхалацията е полезна също за кожата 
на лицето, затова се препоръчва то да 
не се измива или изтрива, а само леко 
да се подсуши с потупване и след това 
да остане в покой поне 30 минути.
Оцет с подправки 
при възпаления в устната кухина 
Съставки: 
По 40 г карамфил, салвия и мащерка; 
750 мл ябълков оцет.
Приготвяне: 
Всички съставки се пълнят в стък-
лен съд с широко гърло и се оставят 
да зреят 3-4 седмици на топло място 
с постоянна температура. След това 
сместа се филтрира през фин филтър 
за кафе и се пълни в добре затваряща 
се чиста бутилка. Може да се изпол-
зва 4-6 месеца. 
Приложение:
При пародонтит, възпаление на венци-
те, лигавицата на устната кухина, афти 

или херпес по устните се 
напоява памучен тампон 
с неразредения лечебен 
оцет и засегнатото място 
се третира с потупване. 
При необходимост проце-
дурата може да се повта-
ря ежечасно. За гаргара 
или промивки на устната 
кухина 1 с.л. от лечебния 
оцет се разрежда с 1 чаша 
леко затоплена вода.
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Остатъкът трябва да е около 250 г (ако 
е по-малко, се добавят още нарязани 
плодове). Изцедените плодове, оце-
тът и известно количество от плодовия 
сок се пълнят в стъклен съд с широко 
гърло и се оставят да зреят 3-4 седми-
ци на топло място с постоянна темпе-
ратура. Сместа не се филтрира. Може 
да се използва 4-6 месеца. 
Приложение:
3 пъти на ден се изпива по 1 чаша 
вода с 1 с.л. противобронхитен оцет, 
евентуално подсладена с мед или 
стевия. Напредналата остеопороза 
не може да бъде излекувана по този 
начин, нито да претърпи обратно раз-
витие. Лечебният оцет обаче доста-
вя на организма важни минерали и 
микроелементи, които могат да заба-
вят процеса на разграждане на кост-
но вещество.

ТВОЕТО 
ЗРЕНИЕ СЕ 

НУЖДАЕ ОТ
 ЛУТЕИН

ЛУТЕИН 32 МГ   ВИТАМИН А   ВИТАМИН В2   ВИТАМИН Е   ЦИНК

ПОДОБРЯВА НОЩНОТО 
ЗРЕНИЕ ПРИ 

УМОРЕНО ОКО 

ПОДДЪРЖА 
ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ, 
МАКУЛАТА И ЛЕЩАТА 

НА ОКОТО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ

Оцет с билки
при очни оплаквания 
Съставки: 
По 50 г очанка (Euphrasia officinalis), 
рунянка (Hieracium hoppeanum), копър, 
розови листа и цвят от лайка; 750 мл 
ябълков оцет.
Приготвяне: 
Всички съставки се пълнят в стък-
лен съд с широко гърло и се оставят 
да зреят 3-4 седмици на топло място 
с постоянна температура. След това 
сместа се филтрира през фин филтър 
за кафе и се пълни в добре затваряща 
се чиста бутилка. Може да се изпол-
зва 4-6 месеца. 
Приложение:
200 мл студена вода се смесват с 1-2 
с.л. лечебен оцет и в сместа се потапя 
чиста кърпа за очен компрес. Кърпата 
се изстисква и се поставя върху затво-
рените уморени или напрегнати очи, 
най-добре вечер преди лягане за сън. 
Компресът се оставя да действа около 
20 минути. Релаксира очите и подпо-
мага тяхната регенерация.
Противобронхитен оцет 
при възпаления на дихателните 
пътища 
Съставки: 
3 глави лук, 1 корен хрян, 1 черна ряпа, 
5 моркови; 750 мл ябълков оцет.
Приготвяне: 
Зеленчуците се нарязват на ситно с 
блендер или ренде, поставят се в кърпа 
и сокът им се изстисква. Остатъкът 
трябва да е около 250 г (ако е по-мал-
ко, се добавят още нарязани зеленчу-
ци). Изцедените зеленчуци, оцетът и 
известно количество от зеленчуковия 
сок се пълнят в стъклен съд с широко 
гърло и се оставят да зреят 3-4 седми-
ци на топло място с постоянна темпе-
ратура. Сместа не се филтрира. Може 
да се използва 4-6 месеца. 
Приложение:
2 – 3 пъти на ден се изпива по 1 чаша 
вода с 1 с.л. противобронхитен оцет, 
евентуално подсладена с мед или сте-
вия. За инхалация се загрява 1 л вода 
със 100 мл оцет и 10 минути под кърпа 
се вдишват дълбоко горещите пари. 
Инхалацията е полезна също за кожа-
та на лицето, затова се препоръч-
ва то да не се измива или изтрива, а 
само леко да се подсуши с потупва-
не и след това да остане в покой поне 
30 минути.
Оцет с плодове
при остеопороза 
Съставки: 
Ябълки, круши, зърна грозде, фурми, 
стафиди, праскови; 750 мл ябълков 
оцет.
Приготвяне: 
Плодовете се нарязват на ситно с 
блендер или ренде, поставят се в 
кърпа и сокът им 
се изстисква. 

Изплакване с оцет 
при мазна коса 
Съставки: 
По 1 пълна ч.л. мащерка, салвия, роз-
марин и хвощ; 500 мл ябълков оцет.
Приготвяне: 
Билките се заливат с 1 л вряща вода, 
оставят се да се запарят около половин 
час и течността се прецежда. Извлекът 
се смесва с ябълковия оцет и се пълни 
в добре затваряща се чиста бутилка. 
Може да се използва 4 – 6 месеца. 
Приложение:
След всяко измиване на косата, раз-
творът се втрива с нежни масажни 
движения в скалпа. После косата се 
завива с кърпа, оставя се да дей- 
ства около половин час и се изплаква 
с хладка вода. Разтворът отстранява 
мазнината, прави косата здрава, глад-
ка и блестяща.
Съвет:
Един по-дълъг масаж с разтвора може 
да направи чудеса. Той прочиства 
запушените мастни жлези и мастни-
ят филм се разгражда. Ако след изми-
ване на косата разтворът се нанесе 

отново и после не се отмие, тя 
остава по-дълго чиста и с кра-
сив блясък. n
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МНОГОЛИКИЯТ КАЛИЙ
Минералното вещество калий спада към най-важните електро-
лити в човешкото тяло. То управлява нервните импулси, муску-
латурата, алкално-киселинния баланс и преди всичко нивото на 
кръвното налягане.

какао в шоколада, толкова по-бо-
гат е на калий. А една чаша с бедна 
на захар какаова напитка е отли-
чен доставчик на ценния минерал, 
наред с още много други полезни за 
здравето вещества.

тях е необходимо да се доставят 
с храната в по-големи количества 
(над 100 мг на ден) – т.нар. макро-
минерали като калций, магнезий 
или желязо. Калият също е един от 
тях. Според специалистите бебе-

Латинската дума kalium произ-
хожда от арабското понятие 
al-qalia (растителен прах). 

Металът е добит през 1807 годи-
на от калиев карбонат – разтво-
рима във вода и неразтворима в 
алкохол бяла сол, наричана още 
поташ. В някои езици като англий-
ския и френския например минера-
лът запазва това име и е известен 
като potassium. 

Задачи в организма
Задачите, които изпълнява калият 
в организма, са многобройни. 98% 
от минералното вещество в тяло-
то се съдържа във вътрешността 
на клетките. То взима основно учас-
тие в предаването на сигнали между 
нервните клетки или между нервни-
те и мускулните клетки. Така от него 
зависи поддържането на нервно-
мускулната проводимост, но също 
транспортът на веществата вътре 
и извън клетките. При това кали-
ят е важен за функционирането на 
всички клетки, тъкани и органи в 
човешкото тяло. Играе например 
важна роля при кръвното наляга-
не и мускулната дейност на сърце-
то. Образно казано, той „дирижира“ 
правилната функция на сърдечния 
мускул, за да осигури движението на 
кръвта до всяка клетка. Минералът 
освен това се грижи за добрата 
обмяна на веществата и регулиране-
то на секрецията на солна киселина 
в стомаха. Регулира също водните 
нива и алкално-киселинния баланс 
в организма. Недостигът му може 
да доведе до проблеми с бъбреци-
те и надбъбречните жлези, до нару-
шено регулиране на артериалното 
налягане, до проблеми със сърцето 
или обмяната.

От колко калий  
на ден се нуждаем?  
В човешкия организъм могат да 
бъдат открити почти всички извест-
ни неорганични йони. Една част от 

Антагонисти
Медикаментите като диуретици 
(водещи до намаляване на течнос-
тите в организма средства), раз-
хлабващите таблетки или синте-
тичните глюкокортикоиди (клас сте-
роидни хормони за регулиране на 
въглехидратния и белтъчния мета-
болизъм) извличат калия от тялото 
и намаляват неговото съдържание 
в организма. Повишеното отделя-
не при повръщане или разстрой-
ство също може да доведе до загу-
ба на калий, затова в такива слу-
чаи е важно възникналият недос-
тиг да бъде попълван с електролит-

тата до 4-месечна възраст се нуж-
даят от 400 мг калий на ден, като 
до навършването на 1 година тази 
дневна доза нараства до 600 мг. До 
3-годишна възраст малките деца 
се нуждаят от 1100 мг калий, което 
отговаря например на изяждане-
то на 2 банана на ден. С пораст-
ване на децата необходимостта от 
калий в организма им продължава 
да расте: младежите между 13 и 15 
години вече се нуждаят от 3500 мг 
на ден, а възрастните хора от при-
близително 4000 мг. Според експер-
тите е напълно постижимо необхо-
димата дневна доза от минерално-
то вещество да бъде извлечена от 
храната без употребата на храни-
телни добавки. 

Какао и шоколад  
за попълване  
на нуждите от калий
Един от най-добрите доставчици на 
калий е какаото. 100 г от ароматния 
прах съдържат 1800 мг от минерал-
ното вещество. Затова лакомството 

може лесно да бъде използвано 
за покриване на дневните 

нужди от калий. Какаото 
и шоколадът в никакъв 
случай не са вредни за 
здравето, включително 
за деца, ако се консу-

мират в умерени количес-
тва. Разбира се, колкото 

по-високо е съдържанието на 
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ни добавки. Прекомерната употреба 
на лакрица (сладък корен) или сол, 
както и на съдържащи кофеин 
напитки като кафе, чай, кока кола, 
пепси кола или енергийни напитки 
също може да доведе до дисбаланс 
на минералите в тялото.

Калий за подсилване  
на мускулите
Калият взима активно участие в 
мускулната дейност. Ако по време 
на поход в планината например те 
започнат да създават проблеми, 
това може да се дължи на ниски 
нива на калий в организма. По пра-
вило при мускулна слабост е доста-
тъчно да се приеме повече вода и 
богат на калий хранителен продукт 
като сушени кайсии, банани или 
ядки, а най-добре енергийно блок-
че, което обичайно съдържа суше-
ни плодове, ядки и много какао. 

Скъпоценна храна
Калият е водоразтворим. Това озна-
чава, че при готвене съдържащото 
се в продуктите минерално вещес-
тво преминава във водата за варе-
не. По тази причина е добре бульо-
нът, в който са се варили продук-

Твърде високо  
съдържание на калий
При бъбречна недостатъчност или 
прекомерна киселинност на тяло-
то може да се стигне до предози-
ране на калий. Изгарянията инфек-
циите, бъбречните заболявания 
или приемът на калиеви препара-
ти също могат да причинят излишък 
от минералното вещество в орга-

низма. Предозирането се проявява 
чрез постоянно разстройство, гла-
воболие, мускулни крампи, състоя-
ния на отпадналост или изтощение 
и перманентни позиви за уринира-
не. Поради тази причина е препо-
ръчително калиеви препарати да 
се приемат само по лекарско пред-
писание.

Съвети и препоръки  
от специалистите
l Високо кръвно налягане: 
Приемът на калий във високи дози 
при пациенти с високо кръвно 
налягане оказва понижаващо кръв-
ното налягане действие и може да 

намали риска от инсулт. 
Препоръчваните от 
лекуващия лекар 
дози в подобни слу-
чаи биха могли да дос-
тигнат 4700 мг на ден. 
Калиевите препарати 
обаче трябва да бъдат 
приемани единствено 
по лекарско предпи-
сание и под лекарски 
контрол.
l Приемът на дневна 
доза калий от 4615 мг  
може да бъде постиг-
нат например чрез кон-
сумацията на: 3 креке-

ра, 60 г пушена сьомга, 60 г кашка-
вал, 125 г пъпеш, 1 авокадо, 150 г 
спанак, 150 г пъстърва, 200 г печур-
ки, 1 чаша мляко.
l Отделянето на калий от организ- 
ма: Калият се отделя чрез бъбре-
ците. Поради тази причина наруше-
ния в бъбречната функция могат да 

доведат до повишено съдържа-
ние на калий в организма.
l Калий и диабет: Калият 

влияе на инсулиновите 
нива в тялото. Затова се 
налага диабетиците под 
лекарски контрол регу-
лярно да следят съдър-

жанието на калий в орга-
низма си. n

Съдържание на калий в продуктите:
Сушени кайсии  около 1200 мг/ 100 г
Сушени фурми около 800 мг/ 100 г
Спанак  около 700 мг/ 100 г
Авокадо  около 600 мг в 1 плод
Бадеми около 700 мг/ 100 г
Соеви зърна около 1900 мг/ 100 г
Сух грах около 90 мг/ 100 г
Бял боб около 1300 мг/ 100 г
Банан около 550 мг в 1 плод
Пшенични кълнове около 1400 мг/ 100 г
Пълнозърнест хляб около 300 мг/ 100 г
Какао на прах около 1800 мг/ 100 г

тите, особено зеленчуците, да не 
се изхвърля, а да се използва за 
други ястия –  за вкусни супи и кон-
сомета, за деликатни сосове или 
за добавяне към месни яхнии. Това 
важи не само за калия, но и за всич-
ки останали съдържащи се в про-
дуктите водоразтворими полезни 
вещества.
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ХЕПИ  ЕЙДЖИНГ

Времената, в които атрактивността отмина-
ва заедно с младостта, за щастие са вече в 
миналото. Който иска да остане привлека-
телен и в напреднала възраст, може лесно 
да постигне това: с козметика, която даря-
ва свежест, здраве и самочувствие – за най-
добрите години от живота.

Зинета Бланк, Кармен Дел`Орефис 
и Катерине Лоеве събират овации 
на престижни модни форуми и зна-
чително по-зрели жени завладя-
ват не само рекламите на стоки за 
бита, но и тези за разхубавяващи 
продукти като декоративна козме-
тика или поддържащи средства за 
кожата и косата.

Доменико Долче и Стефано 
Габано първи нарушиха 
табуто: през 1999 година 

миланските диктатори на модата 
канят 49-годишната тогава Синди 
Джоузеф за лице на своята све-
товна рекламна кампания, привле-
чени именно от нейната естестве-
на зряла красота. Синди тъкмо е 
казала сбогом на боите – косата й 
е побеляла, а лицето й носи сле-
дите от всички усмивки през живо-
та й. Откритата за модел и напра-
вила успешна кариера в модния 
бизнес след 50, дори налага бели-
те коси като мода. Джоузеф казва: 
„Да остаряваш не означава да ста-
ваш по-неатрактивен и да откриваш 
в огледалото своя все по-лош вари-
ант. Когато започнах да остарявам, 
за своя изненада отрих че съм по-
щастлива, по-здрава и по-уравно-
весена… С възрастта ставаме по-
умни, по-мъдри и се познаваме по-
добре. Защо тогава да спираме да 
се предизвикваме, да изживяваме 
приключения и да живеем страст-
но?“ Отдавайки им дължимото ува-
жение, тя нарича своите коси „сре-
бърни“, а не „сиви“ и е абсолютен 
противник на термини като „анти 
ейджинг“ или „анти бръчки“. Това 
за нея е равносилно на „анти аз“: 
„Основното внушение тук е: трябва 
да се коригираш, иначе ще изглеж-
даш неправилно. Живеем в общес- 
тво, в което борбата с възрастта е 
проява на добър тон. Това е нещо, 
с което трябва да се приключи. 
Трябва по-често да мислим за това, 
че остаряването е просто друга 
дума за живот, защото който живее, 
остарява.“
С нарастване на благосъстояни-
ето и средната продължителност 
на живота в развитите страни не е 
учудващо, че красотата на „най-спо-
койната и хубава възраст“ излиза от 
зоната на табутата. Сребърнокоси 
красавици от третата възраст като 

щи алтернативи на класически-
те продукти с абразивни частици: 
пилинги, които функционират чрез 
ниско дозирани плодови кисели-
ни – действащите като ексфолиан-
ти алфа хидрокси киселини (AHA-
киселини). Те без проблем могат да 
бъдат прилагани за освобождаване 
от баласт на сухи, лющещи се учас-
тъци също при зряла и проблем-
на кожа. Ниско дозираната глико-
лова киселина например разгражда 
лющещите се мъртви клетки от епи-
дермиса, като по особено щадящ и 
нежен начин обновява и тонизира 
кожата на лицето.
Най-важните мерки за постига-
не на зряла красота са свързани 
с правилни грижи за кожата. Това 
не бива да води до недоразумения. 
„Никой крем не може да се пре-
бори с дълбоките бръчки“, - под-
чертава Патриция Огилви. „Когато 
с помощта на крем обаче кожа-
та е по-добре хидратирана и този 
крем съдържа някои рефлектиращи 

ни условия. Нежен пилинг 1 - 2 пъти 
на седмица позволява на кожата да 
се обнови и засияе, като й придава 
здрав и младежки вид, независимо 
от бръчките. Страхът от прекалено 
много добро, което не винаги води 
до добри резултати, в случая е нео-
снователен. За чувствителна, суха 
и зряла кожа съществуват щадя-

Трендът, чийто слоган „60 са 
новите 30“ говори сам за себе си, 
навлиза вече и в дерматологични-
те кабинети. Все повече пациентки 
над 50-годишна възраст в практи-
ката на мюнхенската дерматолож-
ка д-р Патриция Огилви показват, 
че нямат проблем с настъпващата 
възраст: „Повечето жени не искат 
да изглеждат по-млади. Те всъщ-
ност искат да не виждат по себе 
си определени белези – единични 
бръчки или привличащи внимание-
то пигментни петна.“
Нерядко специалистката препо-
ръчва да не се предприема лече-
ние срещу предполагаемите кожни 
дефекти, особено когато недоста-
тъците се виждат с помощта на уве-
личителна лупа. „Подобни детай-
ли са много по-незначителни за 
общата картина, отколкото пред-
полагат повечето хора“, - настоява 
д-р Огилви. „Атрактивността и мла-
достта не са две страни на една и 
съща монета. Едно лице може да 
бъде красиво и с бръчки, когато е 
отпочинало, свежо и сияе от радост 
и жизненост.“ В подобни случаи 
вместо инжекционно запълване на 
бръчките дерматоложката по-ско-
ро препоръчва пилинг, който да 
освежи тена, без да изглажда оста-
вените от времето следи по кожа-
та. Подобна манипулация може 
лесно да бъде приложена в домаш-
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светлината пигменти, човек ведна-
га започва да изглежда по-свежо.“ 
Подобни детайли могат да изглеж-
дат незначителни, но се оказва, 
че това не е така. До каква степен 
те повлияват интуитивното възпри-
емане на даден човек показва една 
студия на шотландския универси-
тет Сейнт Андрюс. Учени накара-
ли участниците в изследването да 
променят с помощта на компютър 
цвета на кожата в портрети така, че 
изобразените личности да изглеж-
дат по възможно най-привлекате-
лен начин. Участващите в експе-
римента доброволци безпогрешно 
избрали цвета на кожна структура, 

жими. Това изкуство вече е достъп-
но дори на по-евтината козметика, 
в която се вграждат ценни хидрати-
ращи глицерини, свързващи вода-
та в кожата.
Друга активна съставка с доказана 
ефективност, потвърдена от мно-
жество независими изследвания, 
е витаминният дериват ретинол. 
Дори в ниски концентрации той 
предпазва и подсилва колагена, с 
който е „тапицирана“ нашата кожа. 
С клинични изследвания е доказа-
но също действието на антиокси-
дантите като витамини и флавоно-
иди, които формират мощна защита 
срещу оксидативния стрес на кожа-
та. По подобен надежден начин 
работят и пептидите – повече или 
по-малко дълги вериги от аминоки-
селини, които могат да предизвикат 
цяла поредица от позитивни про-
цеси в кожата и доскоро бяха при-
вилегия единствено на луксозни-
те марки. И още един показателен 
пример: хиалуроновата киселина, 
чието забележително хидратиращо 
действие допреди десетина години 
беше постижимо единствено чрез 
инжектиране при лекар, с помощта 
на биотехнологиите вече може да 
бъде произведена толкова евтино, 
че е достъпна вече по рафтовете на 
аптеките и дрогериите.

която отразява богата на кислород, 
добре кръвоснабдена и овлажнена 
кожа – несъмнен признак за телес-
но здраве и интактна сърдечно-съ-
дова система. 
При това, за да бъде постигнат този 
очевидно атрактивен за околните 
здрав тен, съвсем не е задължи-
телно човек да посяга към безбож-
но скъпи серуми и еликсири. Добре 
проектираните хидратиращи кре-
мове са на половината от цената 
им, а доставят на кожата необходи-
мите й задържащи влагата вещес-
тва, като гарантират, че опъващите 
кожата съставки и кръвта в капиля-
рите ще бъдат минимално забеле-

кожата, като по този начин запаз-
ват влагата в нея. Освен това сти-
мулират обновяването на клетките, 
редукцията на пигментните петна 
и предпазват от свободни радика-
ли. Добавката на известните като 
течно злато етерични масла (от 
арган, макадамия, бодливо дърво, 
жожоба, бадеми, гроздови семки 
и др.) оказват освен поддържащо, 
също подхранващо и тонизиращо 
действие, а съчетанието на високо 
дозирани хиалуронова киселина и 
пантенол в течна форма са в състо-
яние само с 2-3 капки да хидратират 
кожата на лицето за цял ден. Някои 
следи на времето са шармантни, 
други не толкова – като издаващите 
не смях, а тревоги бръчки по чело-
то. Гелове с хиалуронова кисели-
на и специални полимери могат 
да запълнят бръчките, да матират 
кожата и по този начин да прида-
дат на лицето по-спокоен и свеж 
вид. Тенът може да бъде подобрен 
също с помощта на капсулирани 
микропигменти, които при нанася-
не се сливат с естествения оттенък 
на кожата и подсилват индивидуал-
ните й качества.
Истински шампиони при овлажня-
ването на кожата са богатото на 
ценни ненаситен мастни киселини 
масло от вечерна роза (Oenothera 
biennis) и уреята (или свързващия 
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Добре хидратираната кожа 
изглежда по-свежа, независимо 
какви следи е оставило времето по 
нея.  При това е добре да се знае, 
че високо дозираните витамини 
В3 (ниацинамид) и В5 (пантенол) 
подсилват бариерната функция на 
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влагата дериват на уреята алан-
тоин). Молекулите на уреята са с 
малка маса и това им позволява не 
само да проникват в дълбочина и да 
зареждат тъканите с влага, но също 
да пренасят в дълбоките слоеве 
на кожата други полезни състав-
ки. При това те подпомагат естес- 
твените бариерни функции на кожа-
та и задържането на влага в нея. 
Други натурални полезни състав-
ки са например маслата от грейп-
фрутови семки и моринга, които 
са пребогати на ценни витамини, 
мастни киселини и минерали. Те 
са със стабилна структура и мощни 
антиоксидантни свойства, а обвива-
нето им в соев лецитин ги доста-
вя целенасочено в живите клетки на 
кожата. Ботаническата хиалуро-
нова киселина в съчетание с мор-
ски екстракти осигурява качестве-
на и щадяща грижа за кожата, като 
я хидратира, подхранва и изглажда, 
без да я натоварва с употребата на 
силикони и минерални масла.

вителната кожа около очите. В тази 
зона е по-добре кремът да се нана-
ся не чрез втриване или масажира-
не, а чрез леко потупване с върхо-
вете на средните пръсти. Световни 
шампионки в тази дисциплина са 
японките, които при нанасянето на 
крем по лицето активират също 
т.нар. тсубо – енергийни точки от 
акупресурата. Това полезно уме-
ние не е никак трудно да се усвои: 
с помощта на показалеца и сред-
ния пръст нанасяйте крема с леки 
потупвания едновременно с двете 
ръце, като започнете от средата на 
челото към слепоочията, продъл-
жите от носа към скулите и после 
около устата. Накрая завършете с 
третиране на кожата от основата на 
врата към брадичката и после наго-
ре към ушите и слепоочията с все 
същите леки потупващи движения.
Крем, който променя тена на 
кожата, като й придава лека, но 
толкова важна за общия й вид розо-
вина, може да бъде използван все-
кидневно от почти всяка жена. Но 
за да бъдем наистина удовлетво-
рени от резултатите, според дерма-
толожката от Хамбург, д-р Сузане 
Щайнкраус, е необходима и още 
една съставка. Тя е забелязала, 
че много жени са прекалено силно 
повлияни от налаганата в медии-
те представа за перфектен имидж. 
„Вярно е, че в рекламите се появя-
ват вече и по-зрели хора. Но това 
винаги са прекрасно изглеждащи 
модели, които са с фантастична 
фигура и безупречен външен вид. 
Хората обаче трябва си дадат смет-
ка, че никой не изглежда така в 
реалния живот, дори самите моде-
ли. Снимките много често са рету-
ширани, а перфектният тен нерядко 
е дело на опитни гримьори.“ Затова 
съветът й е: да отправяме постижи-
ми претенции към собствената си 
външност, без да имаме завишени 
очаквания. И да осъзнаем, че най-
хубавата привилегия на истинските 
хепи ейджъри и тайната на тяхната 
непреходна красота се крият в това, 
че те са открили своето вътрешно 
равновесие и са оставили безпокой-
ството за собствената си външност 
на своето потомство. n

За да могат активните вещества 
оптимално да разгърнат своето 
действие, помагат някои съвети за 
приложение. При всички случаи 
преодоляването на защитния маст-
но киселинен слой на кожата, който 
я предпазва не само от прониква-
нето вредни, но и на всякакви други 
чужди (вкл. полезни) вещества, е 
немалко предизвикателство  при 
доставянето на активни вещества 
в нея. Ако кожата не е достатъч-
но добре почистена, това затруд-
нява още повече пътя на молеку-
лите. Отстраняването на грима и 
основното почистване следовател-
но са задължителни преди трети-
рането й с крем. При нанасянето 
му също има трикове. Ако продук- 
тът се втрива с прекалено голям 
натиск, страда преди всичко чувст-
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