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ЗАБЛУДИ ЗА ИМУНИТЕТА:  
КАК ДЕЙСТВИТЕЛНО МОЖЕ ДА СЕ 

ПОДСИЛИ ИМУННАТА СИСТЕМА

Има хора, които се къпят в 
ледени води през зимата и 
очевидно не боледуват. Други 

пък се кълнат в редовните посещения 
на сауна, при които изкарват всички 
токсини с потта. Реклами оптимистич-
но  обещават, че различни хранител-
ни добавки, сиропи, таблетки и напит-
ки активират защитните сили и ни 
предпазват от болести. Несъмнено 
желанието на хората да направят 
тялото си по-защитено и устойчиво 
чрез всевъзможни трикове и помощ-
ници е голямо. Но действително ли 
е лесно да се повлияе на това, което 
наричаме имунна система?

Какво представлява  
имунната система?
Имунната защита представля-
ва сложна система на организма, 

За много неща се твърди, че са полезни за имунитета. Но могат ли действително спортът, храната и 
закаляването да повлияят съществено защитните сили на организма? Експерти развенчават някои от 
популярните заблуди и обясняват какво действително предпазва от инфекции.

която е отговорна за откриване-
то и инактивирането на патогени и 
чужди на тялото субстанции. Това 
могат да бъдат вируси, бактерии, 
гъбички или други вредящи на орга-

„Имунната система се състои от 
различни клетки и разтворими 
компоненти, които ни предпаз-
ват от патогени и туморни клетки“, 
- обяснява проф. Хайо Хаазе от 
Института по имунология на уни-
верситетската болница на универ-
ситета RWTH в Аахен. Когато пато-
гените преодолеят естествените 
защитни бариери на организма като 
кожата или лигавицата, имунните 
клетки гарантират, че те са обезвре-
дени и не се размножават. 
„Имунните клетки са защитен меха-
низъм срещу всичко чуждо на орга-
низма“, - твърди и проф. Карстен 
Крюгер от Института за спортни 
науки към университета в Гисен. А 
проф. Стефан Мейер, директор на 
Института по имунология към уни-
верситета в Хайделберг, допълва: 
„Имунната система е като поли-
цията, която трябва постоянно да 
патрулира, за да подсигури реда.“ 
„Добрата имунна система гаранти-
ра, че хората не се разболяват“, - 
е мнението и на проф. Хаазе. „При 
това тя не атакува безобидни чужди 
тела и собствените структури на 
тялото – не прекалява, така да се 
каже. Ако функционира правилно 
и е добре контролирана, се бори 
само с истински нападатели.“

Имунната система  
е много здрава
Имунологът Мейер се надсмива 
над упоритата борба за постига-
не по-добър имунитет: „Хората не 
трябва да се притесняват толко-
ва за имунната си система, тя е 
изключително здрава.“ При това 
науката все още не разполага с 
достатъчно знания и разбиране за 
сложните имунологични процеси, 

низма вещества. Имунната систе-
ма се състои от много клетъчни и 
молекулярни процеси, които заедно 
се определят като имунен отговор. 
Бавните или неадекватни  имун-
ни реакции от слаба имунна систе-
ма се проявяват в по-силни симп-
томи на заболявания, поради което 
хората със слаб имунитет са по-по-
датливи на хрема, настинки и други 
инфекции. Значението на силната 
и бързо реагираща имунна система 
се демонстрира също от коронави-
руса SARS-CO-V-2, който води до 
респираторното заболяване Covid 
19. Докато много от засегнатите 
(около 80% от заразените) изпит-
ват леки до липса на симптоми на 
Covid 19, при пациенти със слаба 
имунна защита трябва да се очаква 
тежък ход на заболяването. Колкото 
по-активна и адаптивна е имун-
ната система, толкова по-силна е 
тя. При това е важно да се отчете 
фактът, че различните хора имат 
различен афинитет към инфекци-
озните заболявания, включително 
към настоящото, поради техните 
различни имуногенетични даденос-
ти - т.нар. имуногенетичен паспорт, 
който определя всичко, свързано 
с възможностите за развитие на 
дадена инфекция – т.е. дали човек 
ще развие клинично заболяването 
или ще бъде безсимптомен прено-
сител на заразата (какъвто е случа-
ят с много от заболелите от Covid 
19). Имуногенетичният паспорт се 
определя от редица вродени харак-
теристики като кръвна група, алер-
гичен статус, микробиом и др.

Ехинацея! 
Не искам да се разболея!

Капки Ехинацея Форте на Д-р Тайс 
ще Ви предпазят от простуди така, 

както чадърът 
Ви предпазва от дъжд!

Растителен имуностимулатор,  
препоръчван при простудни заболявания  

на дихателните пътища.

Лекарствен продукт без рецепта, съдържа ехинацея. 
За възрастни и юноши над 12 г. 
Преди употреба прочетете листовката!
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

принадлежи към здравословния 
начин на хранене. „Сигурно е едно 
- че разнообразното балансирано 
хранене оказва максимален ефект 
върху имунната система“, - е убе-
ден Карстен Крюгер. 

От закаляването  
няма ефект  
А как стоят нещата с т.нар. зака-
ляване чрез посещения на сауна, 
къпане в ледена вода или раз-
ходки под дъжда? Медиците са 
уклончиви: „Няма нито едно науч-
но изследване, което да доказва, 
че закаляването оказва влияние 
върху имунната система“, - е уста-
новил проф. Мейер. Независимо 
от това, може да се постигне поло-
жителен ефект: „Всеки, който 
редовно посещава сауна или 
прави бани със студена вода, при-
добива по-добра терморегула-
ция“, - обяснява Крюгер. В резул-
тат тялото му се охлажда по-лесно 
през лятото и запазва топлинния 
си капацитет през зимата. „Но това 
включва доста повече от разходки 
под дъжда. Ефектът е научно уста-
новим, само когато човек стига до 
екстремни състояния.“
Позитивното влияние на спорта 
върху имунната система от друга 
страна е безспорно: „Умерените 
тренировки – било то плуване, 
колоездене или джогинг – укрепват 
имунната защита, независимо от 
дъжда, снега или слънцето“, - е убе-
ден специалистът по спортна меди-
цина Крюгер. 

Тренировките стимулират 
имунната защита  
„Изхожда се от това, че при всяка 
тренировка имунната система се 
дразни леко и по този начин се сти-
мулира. Така тя работи по-добре.“ 
Това може да бъде установено в 
отделните имунни клетки, но също 
в степента на инфекция.  „Имунните 
клетки се срещат с патогените в 
лимфните възли“, - изтъква експер-
тът Хаазе. Но лимфната течност се 
транспортира единствено чрез мус-
кулни движения. „Това означава, 
че бездействието се отразява зле 
на имунната защита. Постоянните 
22 градуса и непрекъснатото седе-
не са напълно нетипични, а не нор-
малното състояние, за което е про-
ектирана имунната система.“
Преди всичко два фактора могат 
да бъдат контролирани, за да про-
тивостои тялото на болестотвор-

за да се упражнява целенасочено 
влияние върху тях.
Няма спор например, че хранене-
то оказва ефект върху имуните-
та. „Диетата определено повлия-
ва имунната система, но все още 
не знаем как“, - изтъква Мейер. В 
червата на всяко човешко същес-
тво има трилиони бактерии, които 
метаболизират храната. Съставът 
на тези бактерии обаче – т.нар. 
микробиом – е различен при всеки 
отделен човек. „Целенасочените 
промени в храненето могат да 
бъдат формулирани, едва след 
като бъде декодиран микробиомът.“ 
А това може да отнеме години. 
„Междувременно повечето ради-
кални съвети за храненето са чиста 
спекулация.“

Пилешката супа  
действа краткосрочно
Здравословното хранене без съм-
нение е важно за добрия имуни-
тет, но е невъзможно да се упраж-
нява целенасочено влияние чрез 
отделни храни. При консумация 
на известната със здравословния 
си ефект пилешка супа например 
тялото получава хранителни вещес- 
тва, сол и нещо топло. „Човек се 
чувства по-добре в този момент“, 
- обяснява Хаазе. „Но пилешка-
та супа оказва ефект върху общо-
то състояние на организма само 
за кратко – не повлиява имунна-
та система.“
Според проф. Хаазе подобно на 
останалата част от тялото имунна-
та система също трябва да получа-
ва определени хранителни вещес-
тва. „Ако в организма липсва цинк 
например, може съвсем ясно да 
се види кои клетки липсват и кои 
механизми на имунната система не 
работят добре.“ Микроелементите 
като мед и желязо или витамини-
те като А,С, Е и D също са важни 
- по принцип всичко онова, което 

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
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да се приемат минимум 1,5 литра 
течности на ден. Така се стимулира 
не само метаболизмът, но и имун-
ната система. 
 Сън: Според изследванията хо- 
рата, на които им липсва сън, 
са по-податливи на инфекции. 
Достатъчният и най-вече спокоен 
сън активира редица регенератив-
ни процеси в организма. Липсата 
на качествен сън, от друга стра-
на, нарушава функцията на меди-
аторите при имунен отговор. В слу-
чай на хронична или продължител-
на липса на сън се отделят също 
хормони на стреса, които потискат 
имунната система.
 Хранене: Силната имунна систе-
ма се нуждае от хранителни вещес-
тва. Повечето от тях се произвеж-
дат от организма, но има и таки-
ва, които трябва да бъдат доста-
вяни отвън. Ако на тялото липсват 
подобни есенциални хранителни 
субстанции, страда метаболизмът, 
а следователно и имунната защи-
та. При това храненето оформя 
чревната флора (състава на чрев-
ните бактерии), която е от реша-
ващо значение за силата на имун-
ната система. Ако микробиомът е 
отслабен, имунитетът също е слаб. 
Фундаментът на здравето винаги 
е бил, е и остава балансирана-
та диета. Ако човек консумира до- 
статъчно плодове и зеленчуци и в 
същото време поддържа тялото си 
чрез спорт, създава най-добрите 
условия за силен имунитет.
 Миене на ръцете: Имунната за- 
щита започва с превенция, а 
това означава също с хигиена. 
Собствените ръце всъщност са 
най-често срещаните преносите-
ли на болестотворни причинители. 
Ако човек редовно мие ръцете си, 
вече се предпазва ефективно от 
инфекции.
 Тютюнопушене: Изследванията 
показват, че хората, които пушат, не 
само са изложени на по-голям риск 
от инфекции, но им е необходимо 
по-дълго време за възстановява-
не от болести в сравнение с непу-
шачите. Тютюнопушенето отслабва 
имунитета по няколко начина, като 
например изсушава лигавиците и 
по този начин улеснява инвазията 
на патогените. Димът уврежда също 
ензимите в лигавиците и бронхите, 
които играят важна роля за инакти-
виране на болестотворните причи-
нители. При това, след като патоге-
ните преодолеят механичните бари-
ери, имунната система на пушача 
реагира със значително по-малко 
имунни клетки и антитела. 
 Сауна: Редовните посеще-
ния на сауна осигуряват добра 
превенция срещу заболявания и 
инфекции. Високите температу-
ри стимулират кръвообращение-
то, което помага особено на лига-
виците да образуват важни ензими 

за защита срещу вредни микроор-
ганизми и вируси. Но преди всич-
ко температурните промени обу-
чават вегетативната нервна систе-
ма, което е важна основа за много 
имунни реакции. Посещението на 
сауна обаче може да влоши вече 
съществуващи инфекции, тъй като 
престоят в горещото помещение 
представлява също така стрес 
за организма. При развиваща се 
инфекция - както нервната, така 
и имунната системи са подложени 
на двоен стрес.
 Слънце и чист въздух: Който 
прекарва повече време на откри-
то, не само балансира ежедне-
вието и релаксира психиката си, 
но подсилва също имунитета си. 
Свежият въздух и температурните 
колебания тренират имунната сис-
тема. А при проникване на слънче-
ви лъчи в кожата, организмът про-
извежда жизненоважния витамин 
D. Мастноразтворимата субстанция 
е важна между другото за образу-
ването на имунните клетки-убий-
ци, отговорни за инактивирането на 
клетъчните структури, които вече 
са завладени от патогени. Според 
актуалните научни изследвания 
приемът на витамин D чрез оби-
чайно хранене,  за съжаление, е 
недостатъчен за задоволяване нуж-
дите на организма. Хората вина-
ги са били и продължават да бъдат 
зависими от слънцето, за да произ-
веждат витамин D.
 Стрес: Стресът предизвиква най- 
разнообразни реакции в имунна-
та система. Надбъбречната жлеза 
образува хормоните на стреса – 
норадреналин, адреналин и кор-
тизол. В краткосрочен план това 
действително стимулира неспеци-
фичните области на имунната сис-
тема, тъй като организмът се готви 
да лекува рани, но специфична-
та защита вече е затормозена. Ако 
стресът продължи, функциите на 
неспецифичната имунна защита 
също намаляват. Кортизолът пречи 

ните причинители: балансирано 
хранене и физически упражнения. 
Важна роля за имунната защита 
има също психиката. „При посто-
янен стрес тялото отделя повече 
кортизол, което потиска имунната 
система“, - обяснява проф. Мейер. 
„Психологическото равновесие сле-
дователно е много важно.“

Какво и как влияе  
на имунната система  
Няма спор, че доколко силна и 
адаптивна е имунната система има 
много общо със начина на живот 
и житейските обстоятелства като 
хранителни, хигиенни или битови 
навици, двигателна активност или 
стрес. Независимо в каква степен, 
стилът на живот се отразява както 
на общото състояние на организма, 
така и на имунитета. Специалисти 
обясняват какво и по какъв начин 
повлиява човешкия имунитет:
 Спорт: Спортът е истински бустер  
за имунната система. Проучванията 
показват, че умерената физичес- 
ка активност стимулира имуни-
тета. Дори малките, но регуляр-
ни натоварвания на сърдечно-съ-
довата система укрепват защитни-
те сили. Със спорта обаче не бива 
да се прекалява, за да не се постиг-
не обратен ефект. Непосредствено 
след интензивни натоварвания 
организмът отслабва и става по-по-
датлив на инфекции. Особено при 

налично заболяване упражненията 
е по-вероятно да стимулират пато-
гените, отколкото имунната систе-
ма. Между другото спортът подкре-
пя защитните сили и косвено: по 
време на физическа активност се 
намалява стресът, който със сигур-
ност се отразява негативно на иму-
нитета. При тренировки на откри-
то слънцето и чистият въздух също 
подпомагат имунната защита.

 Прием на течности: Недостатъч- 
ният прием на течности води до 
дехидратация на организма, 
което затруднява тялото да под-
държа лигавиците в носа и уста-
та влажни. Това облекчава инва-
зията на болестотворни микроор-
ганизми, тъй като при сухи лигави-
ци е по-трудно те да бъдат инакти-
вирани и отстранени. Приемът на 
много течности повлиява положи-
телно метаболитните процеси, а 
оттам и имунния отговор на орга- 
низма. Специалистите препоръчват 
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 Контрастни душове: Те са 
отличен начин за трениране на 
имунната система. Редуващите се 
дразнения със студена и топла 
вода стимулират вегетативната 
нервна система, която контроли-
ра редица жизненоважни функции 
в организма с помощта на хормо-
налната система - следователно е 
основа за много имунни реакции. 
Резките температурни колебания 
тренират адаптивността на вегета-
тивната нервна система, а по този 
начин и закаляването на имунна-
та система. Човек може лесно да 
включи този механизъм за подсил-
ване на имунитета в ежедневие-
то си, като намали температура-
та на водата накрая при взимане-
то на душ. При това не е необходи-
мо тя да бъде ледена, достатъчно 
е, ако се усеща свежа и изисква от 
организма леко терморегулацион-
но преодоляване.
 Чревна флора: Червата са от 
първостепенно значение за имун-
ната система. С дължина от около 
7 метра и повърхност от около 32 
м2, червата са най-важната зона за 
взаимодействие на тялото с окол-
ната среда. Когато чревната флора 
(съставът на микроорганизмите в 
червата) е в дисбаланс, липсват 
„добри“ бактерии, които помагат в 
борбата с болестотворните причи-
нители и предотвратяват инфекци-
ите, причинени от вируси, гъбички 
или предизвикващи диария пато-
гени. Чревната флора е също така 
важен тренировъчен лагер за имун-
ната защита, тъй като двете сис-
теми са в постоянна комуникация. 
Преди всичко едностранното хра-
нене уврежда микробиома. Затова 
е важно да се обърне внимание на 
разнообразната диета с много пло-
дове и зеленчуци. Освен доставка-
та на съдържащите се в тях фибри, 
трябва да се приемат много течнос- 
ти. Специалистите съветват също 
така да не с прекалява с употре-
бата на мазнини и захар, да се 
яде бавно и храната да се сдъв-
ква добре.
 Витамин D: Отдавна е извест-
но, че липсата на жизненоважна-
та субстанция отслабва имуните-
та. Витамин D играе съществе-
на роля за мобилизиране на клет-

на комуникацията между имунни-
те клетки и имунните отговори се 
забавят. Затова е важно човек да 
обърне внимание на здравослов-
ния баланс в живота си: редовно да 
се грижи за отпускане на психика-
та и тялото си и да подсигури под-
ходящо равновесие на битието си с 
ясни граници между професионал-
ния и личния живот. Немалка роля 
за релаксиране на организма играе 
също достатъчното количество спо-
коен сън.
 Витамини: Витамините са важна 
основа за силна и адаптивна имун-
на система. Най-важни според спе-
циалистите са витамин А, витами-
ни В2 + В6 + В12, витамин С, вита-
мин D и витамин Е. Хората, които 
се хранят балансирано и здраво-
словно, не се нуждаят от витамин-
ни добавки. Единствено изключе-
ние представлява допълнителни-
ят прием на витамин D при рядко 
излагане на слънчева светлина. За 
избора на подходящ препарат е 
добре човек да се консултира с 
домашния си лекар или аптекар.

 Алкохол: Употребата на алко-
хол отслабва имунната защита. 
Имунните клетки се парализират от 
алкохола в кръвта, а при редовна 
консумация се уврежда също чрев-
ната флора, която е важен фун-
дамент за функционираща имунна 
система. Проучванията показват, че 
при интоксикация имунната систе-
ма е толкова стресирана, че почти 
спира да функционира за 24 часа. 
Същото се отнася за злоупотреба-
та с наркотични вещества и опиати, 
както и за продължителния прием 
на някои лекарствени средства.
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 Джинджифил: Джинджифилът 
е здравословен. Неслучайно коре-
нът е избран за лечебно растение 
на 2018 година. Смята се, че пре-
паратите с екстракти от джинджи-
фил имат антиоксидантно и проти-
вовъзпалително действие, както и 
стимулиращ ефект върху стомаш-
ния сок, слюнката и образуването 
на жлъчка.
 Регулиране на метаболизма: 
Метаболизмът е важна основа за 
адаптивна имунна система. Ако 
химичните процеси на метаболиз- 
ма са инхибирани, много имун-
ни отговори също реагират с огра-
ничения. Най-важните факто-
ри за ефективен метаболизъм са: 
балансирано хранене, приемане 
на много течности, консумация на 
протеини, достатъчно движение и 
качествен сън. n

ките-убийци на имунната система. 
Мастноразтворимият витамин се 
образува най-вече, когато слънче-
вата светлина проникне в кожата. 
Специалистите преценяват прие-
ма на витамин D с обичайните 
храни за недостатъчен и препо-
ръчват редовно излагане на слън-
чева светлина. Федералната служ-
ба за защита от радиация препо-
ръчва престой на слънце около 
12 минути поне 3 пъти седмично 
за адекватен синтез на витамин 
D. При това лицето и целите ръце 
трябва да бъдат разкрити без слън-
цезащитни средства, които да бло-
кират UV-лъчите. Ако това по една 
или друга причина е неизпълни-
мо, човек трябва да се консулти-
ра с лекар или аптекар за избора 
на подходяща хранителна добавка.
 Микроелементи: цинк, желязо,  
селен, мед Микроелементите учас-
тват в много метаболитни проце-
си в организма. Цинкът и селенът 
са особено важни за силна имун-
на защита. Богати на цинк храни са 
стридите, сиренето, варивата, чер-
веното месо, пълнозърнестите про-
дукти или морските дарове. В голе-
ми количества селенът се съдържа 
в рибата и месото, но също в рас-
тителни продукти като леща, ядки 
или аспержи.
 Лечебни растения: Съдържащи-
те се в тях противомикробни актив-
ни съставки помагат на имунната 
система в борбата й с болестотвор-
ните причинители. Към тях спа-
дат например  горчичните масла 
в латинката и хряна. Ехинацеята 
пък е богата на кафеени кисели-
ни, алкамиди и флавоноиди, които 
повдигат имунната защита, като 
активират фагоцитите в кръвта и 
тъканите. Благодарение на свои-
те бактериостатични и имуномо-
дулиращи свойства пеларгония-
та, известна още като африкан-
ски здравец, е отлична алтерна-
тива на конвенционалната тера-
пия при респираторни заболява-
ния и в редица случаи може да 
замени или подпомогне антибио-
тичната терапия. Според специа-
листите билката дължи забележи-
телния си ефект на съдържащите 
се в корена на растението дъбилни 
вещества (преди всичко катехини 
като кумарин), флавоноиди, поли- 
стероли и етерични масла.
 Зеленчуци: Зеленчуците би след- 
вало да съставляват голяма част от 
нашата диета. Освен важни храни-

телни вещества, те съдържат много 
фибри, които са полезни за чер-
вата и чревната флора, а тя е 
от решаващо значение за жизне-
ността на цялата имунна система. 
Зеленчуците освен това са богати 
на антиоксиданти, които облекча-
ват имунната защита.
 Пиене на чай: С правилен избор 
на чай човек може да укрепи имун-
ната си система. Горещата напит-
ка помага преди всичко за достав-
ката на течност в организма, което 
е важно за състоянието на лига-
виците и метаболитните процеси. 
Следните видове чай могат да под-
помогнат подсилването на имун-
ната защита: чаят от джинджифил 
има противовъзпалителен и втеч-
няващ секретите ефект; чаят от 
салвия има противовъзпалителни 
свойства, а този от лайка може 
да въздейства положително върху 
производството на бели кръвни 
клетки.
 Цитрусови плодове: Те са ва- 
жен доставчик на витамин С и 
редица други полезни хранител-
ни вещества. Със своите антиок-
сидантни свойства аскорбиновата 
киселина (витамин С) неутрализи-
ра действието на агресивните сво-
бодни радикали и по този начин 
облекчава функцията на имунна-
та система. Дефицитът на вита-
мин С наистина е по-скоро рядко 
явление в днешно време, поради 
което цитрусовите плодове укреп-
ват имунната система по-скоро 
чрез разнообразието от хранител-
ни вещества.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПОЕМЕТЕ СИ ВЪЗДУХ,  
ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО!

Хрема, кашлица, болки в гърлото – много оплаквания затрудняват 
дишането по време на отоплителния период. При това състояние-
то на дихателните пътища може да бъде ефективно подобрено  
с природни лечебни средства.

допълнителна обработка, химия 
или добавки. Освен билки натуро-
патите използват и други полез-
ни растителни съставки – дървес-
ни листа и връхчета, лишеи, смоли, 
семена, ядки, шишарки, корени. 
Ценено средство за освобождава-
не на дихателните пътища е напри-
мер смолата от лиственица. Така 
освен билки в сиропите за кашли-
ца се използват също борови връх-
чета, лук или орехи, в отварите 
за гаргара, балсамите за разтрив-
ки, добавките за вана и смесите за 
кадене се включват смоли, шишар-
ки, дървесни кори и пъпки или пло-
дове (напр. от хвойна).

Естествени убийци на вируси
Особено ефективни за чисти и 
добре функциониращи дихателни-
те пътища в периода на вирусни-
те инфекции са салвията (градин-
ски чай), теснолистият живовляк, 
мащерката и исландският лишей, 
но също по-малко популярни 
билки като бялата ружа (Althaea 
officinalis), безстъблената игли-

Дълбоко да се вдишва и издиш-
ва – това е толкова лесно, 
когато човек е навън при сту-

ден и чист въздух. Малцина са тези 
обаче, които живеят целогодишно 
сред природата при кристално чист 
планински въздух. Градският смок 
и рядко проветряваните затоплени 
помещения са най-честото место-
обитание на повечето от нас през 
студените месеци на годината. 
От токсините в околната среда и 
сухия въздух страда целият органи-
зъм, но най-вече дихателните пъти-
ща, които са в постоянен обмен с 
околна среда. При това има прос-
ти домашни и природни средства, 
които биха могли да разтоварят и 
укрепят обременените с токсини и 
изсушени дихателни пътища.

Помощници от природата
Такъв е случаят например с брада-
тия лишей (Usnea barbata). Той е не 
само невероятно ефективна билка 
за дихателните пътища за кадене, 
но действа също като индикатор на 
чист въздух в околната среда, дока-

бл
из

алки за деца 

 
Успокоява

дразнещата кашлица

Лека нощ Дуо
Сироп за кашлица и 
болки в гърлото

бл

изалки за деца 

за 
кашлица

за огнедишащо
гърло

то се вее като космат мъх по скър-
цащите от вятъра заледени дър-
вета. При първи симптоми на грип 
или настинка пък човек може да 
се възползва от имуностимулира-
щото и противомикробно действие 
на ехинацеята или пеларгония-
та. Тинктурата може да се пригот-
ви от отглеждани в градината рас-
тения. От ехинацеята се накисват 
цветовете и листата в 40-процен-
тов алкохол през лятото, а коре-
ните в 80-процентов през есента. 
След това двете настойки се обеди-

няват и от така получената тинктура 
се приемат 2 – 3 пъти на ден по 10 
капки, разредени с вода. Видовете 
Echinacea purpurea, pallida и 
angustifolia са особено богати на 
ценни активни вещества, затова си 
заслужава човек да се насочи имен-
но към тях, ако иска да украси гра-
дината или балкона си с ярките им 
цветове. Капките от пеларгония е 
най-добре да бъдат купени от апте-
ката. Джинджифилът, чесънът, 
латинката, хрянът и маточина-
та също са незаменими помощни-
ци срещу вируси в студените месе-
ци на годината.

Ценна смола 
за дихателните пътища
През лятото и есента човек може 
сам да събере ценни природни със-
тавки за билкови смеси за кадене, 
чайове, отвари, тинктури или ком-
преси. Един излет в полето или 
планината може да съчетае прият-
ното с полезното. При това в чисти-
те региони сред природата всичко 
е с гарантирано био качество - без 
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ка (Primula vulgaris), медуница-
та (Pulmonaria officinalis), подбе-
лът (Tussilago farfara) и лопенът 
(Verbascum phlomoides) често се 
включват в рецептите на приро-
долечители и натуропати. Гората 
е истинска съкровищница на рас-
тителни лечебни средства, много 
от които (като борови връхчета и 
шишарки) са достъпни също през 
зимата. Самото отиване до гората 
оказва позитивен ефект върху диха-
телните пътища и целия организъм 
с дневната светлина, движението и 
кристално чистия въздух – истински 
балсам за тялото и психиката.

Вана със смърчови иглички 
за дълбоко дишане при просту-
да, оплаквания, свързани с диха-
телните пътища, и напрежение
Необходими съставки: 500 г 
едра или фина морска сол (още 
по-добре - сол от Мъртво море 
или базова сол за бани от търгов-
ски обект с натурална козметика); 
45 г мляко на прах; 1 шепа смърчо-
ви иглички; 5 капки етерично масло 
от смърч (алтернативно от сребър-
на ела или планински бор); подхо-
дящ стъклен съд с добре затварящ 
се на винт капак.
Начин на приготвяне: 
1. Смърчовите иглички се нарязват 
на ситно с ножица.
2. След това се смесват със солта, 
млякото на прах и се добавят 5 
капки от предпочитаното етерич-
но масло. 
3. Още веднъж се разбърква добре 
и сместа се прехвърля в стъкления 
съд. Оставя се да престои някол-
ко дни при стайна температура на 
място, което не се огрява от директ-
на слънчева светлина. След това 
се миксира в блендер и се пресява 
през цедка. Съхранява се на сухо и 
тъмно място в добре затворен съд.
Начин на употреба: При симптоми 
на простуда, умора или напреже-
ние се взима топла вана за макси-
мум 20 минути. За цялата вана към 
водата се прибавят 3-4 с.л. от при-
готвената сол. По желание могат 
да се добавят и няколко лъжици 
сметана. Банята осигурява прият-
но отпускане на тялото и психика-
та, етеричните масла оказват про-
тивовъзпалително действие, като 
допълнително разтварят секретите 
и облекчават откашлянето.

Инхалация с мащерка 
разтваря секретите при труд-
но откашляне
Необходими съставки: 2 шепи 
прясна мащерка (или 2 с.л. суха 
билка); 2 л вода.
Начин на приготвяне: 
1. Прясната билка леко се накъсва.
2. След това листата и стъблата се 
заливат с 2 л вряща вода.
Начин на употреба: Докато топли-
ната се възприема като приятна, се 
правят инхалации над купа с горе-
щата вода и билката под покри-
та с голяма кърпа глава, като дъл-
боко се вдишва и бавно издишва. 
Процедурата (мин. 10 минути) може 
да се повтаря многократно през 
деня, но е важно запарката винаги 
да бъде прясно приготвена. След 
това тя може да се прецеди и изпие 
като чай. Мащерката унищожава 
патогените и бързо прочиства диха-
телните пътища, като действа както 
вътрешно, така и при вдишване.
Съвет: За постигане на същия 
ефект тази инхалация може да 
бъде направена със салвия (гра-
дински чай) или джинджифил.

Чай от салвия 
при простуда, открити рани в 
устната кухина и прекомерно 
потене
Необходими съставки: 1 с.л. 
прясна или 1 ч.л. суха салвия; 250 
мл вряща вода.
Начин на приготвяне: 
1. 1 ч.л суха или 1 с.л. прясна сал-
вия се поставят в чаша за чай.
2. След това билката се залива с 
250 мл вряща вода, оставя се да 
се запари 10 минути под капак и се 
прецежда. 
Начина на употреба: Винаги пряс-
но приготвен, чаят може да се при-
ема многократно през деня, също 
и преди лягане за сън. При болки 
в гърлото с хладкия чай може да 
се прави гаргара на всеки 2 часа, 
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Начин на приготвяне на баня на 
краката със салвия: 
1. 1 връзка  / шепа прясна билка се 
залива с 1 л вряща вода.
2. Оставя се да се охлади до при-
ятна топлина. 
Начин на употреба: Измито листо 
от салвия може да се сдъвче 
директно и по този начин в случай 
на нужда да се замени пастата за 
зъби или водата за уста. Билката 
се грижи за здрава микрофлора на 
устната кухина, успокоява възпа-
лените венци и болките в гърлото. 
За компрес на гърлото кърпата се 

при наличие на рани да се жабу-
ри устната кухина, като след това 
течността може да се преглъща, 
за да действа както външно, така 
и вътрешно.

Чиста салвия, компреси  
и бани на краката със салвия
при възпаление на венците, 
простуда и за по-спокойно 
дишане при простуда, открити 
рани в устната кухина и преко-
мерно потене
Необходими съставки: 1 листо; 1 
стрък; 1 връзка / шепа прясна сал-
вия на 1 л вряща вода.
Начин на приготвяне за чиста 
салвия: 
1 прясно листо от салвия се измива 
и внимателно се подсушава с дома-
кинска хартия.
Начин на приготвяне за компрес 
на гърлото със салвия: 
1. 4 – 5 листа от прясна салвия се 
поставят в чаша за чай.
2. След това се заливат с 250 мл 
вряща вода, 
3. Оставят се да се запарят 10 мину-
ти под капак и чаят се прецежда.
4. С него се напоява памучна или 
ленена кърпа.    

напоява с приготвения чай, увива 
се около гърлото и отгоре се завива 
с вълнена кърпа или шал. Оставя 
се да действа 10 минути при отпус-
нато положение на тялото. За баня 
на краката отварата се добавя към 
приятно топла вода в подходящ 
съд, така че стъпалата да бъдат 
покрити до глезените и се оставя да 
действа 10 минути.

Финият прах в домакинството
Алергиите, особено астмата и дихателните алергии (например 
срещу домашен прах, полени, животински косми) непрекъснато се 
увеличават. При това връзката между заболяванията на долните 
дихателни пътища и домашния прах е безспорна. Често пъти има 
по-висока концентрация на фини прашинки в затворените помеще-
ния, отколкото навън. При чувствителност към домашен прах е ра- 
зумно от помещенията да се отстранят задържащите прах предме-
ти (като тежки завеси, килими, плюшени дамаски или декоративни 
възглавници), да се използват гладки покривала за леглата и про-
тектори за матраците, които могат да се почистват често, редовно 
да се отстранява праха чрез прахосмукачка с HEPA филтър, а не 
със сменяеми торбички. Прахосмукачката между другото отстраня-
ва домашния прах по-ефективно от избърсването с мокър парцал.

Кадене с плодове от хвойна 
Прочиства помещението на 
заболелия, облекчава дишането 
и унищожава бацилите
Необходими съставки: по ½ ч.л. 
изсушени плодове от хвойна, връх-
чета и смола от хвойна; изсушени 
листа от мента и иглички от смърч.
Начин на приготвяне: 
1. Сместа се поставя в кадилото и 
се запалва.
2. Разнася се бавно из всички части 
на помещението. 
Начин на употреба: Каденето с 
ефективни за белите дробове билки 
освобождава дихателните пътища. 
Леко дървесния, евкалиптоподо-
бен аромат на плодовете от хвой-
на е много приятен и подходящ 
за прочистване на помещението по 
време или след заболяване. При 
това ароматните плодчета притежа-
ват силен противомикробен ефект 
и повишаващо имунитета действие.

Сироп от лук 
срещу обикновена и магареш-
ка кашлица, простуда, синузит, 
астма и бронхит
Необходими съставки: 500 г кро-
мид лук; 250 г кандирана захар 
(получава се от много бавната крис-
тализация на захарен сироп); 1 л 
вода.
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Начин на приготвяне: 
1. Лукът се обелва и нарязва на 
парчета. Смесва се с водата и кан-
дираната захар и се вари на тих 
огън около 10 - 15 минути.
2. След това сиропът се прецеж-
да, налива се в стерилизиран стък-
лен съд и се затваря добре. Ако 
се съхранява на студено, може да 
запази лечебните си свойства до 
6 месеца. 
Начин на употреба: На всеки час 
могат да се приемат по 1 – 2 с.л.

Спрей за нос с морска сол 
срещу запушен нос и хрема
Необходими съставки: 1 л теча-
ща вода; 9 г (~ 2 ч.л.) натурална 
готварска или морска сол (нейоди-
рана, без флуорид и други добав-
ки, най-добре от био щанд); 1 г сода 
за хляб. Допълнително: мерителна 
лъжичка и точен кантар; стерилна 
бутилка-спрей.
Начин на приготвяне: 
1. 1 л течаща вода от чешмата се 
вари в тенджера под капак 5 минути 
за умъртвяване на бацилите.
2. Водата се сваля от котлона и се 
добавя солта.
3. След това се прибавя содата за 
хляб и се бърка дотогава, докато 
водата отново се избистри. 
4. Оставя се да се охлади под 
капак и се пълни в бутилката-спрей. 
Останалата част се пълни в друга 
стерилна бутилка или се изхвърля.
Начин на употреба: При запушен 
или почистен от секрети нос при 

течаща хрема се прилагат по 1-2 
кратки впръсквания във всяка ноз-
дра.

Балсам със смола  
от лиственица 
за разтривки или компрес на гър-
лото и гръдния кош при кашлица
Необходими съставки: 500 мл 
зехтин; 250 г смола от лиственица 
(от аптека или дрогерия); 30 г пче-
лен восък. Допълнително: съд за 
водна баня.
Начин на приготвяне: 
1. Зехтинът се затопля на водна 
баня и в него се разтваря смолата 
от лиственица.
2. Изчаква се толкова дълго, че 
смолата да се свърже със зехтина. 
3. Към сместа се добавя пчелният 
восък и също се изчаква напълно 
да се разтопи.

4. Върху странична чиния се прави 
проба като при варене на марма-
лад. Ако консистенцията е рядка и 
не се образува компактна капка, се 
добавя още пчелен восък.
5. Накрая балсамът се пълни в 
малки, добре затварящи се буркан-
чета, още докато е топъл. Оставя 
се да се охлади, затваря се и се 
надписва (вкл. датата на пригот-
вяне). Съхранява се на студено. 
Ако при прилагане на балсама се 
използва шпатула, мазилото може 
да се използва до 6 месеца.  
Начин на употреба: При суха 
кашлица, болки в гърлото или дрез-
гавост балсамът се втрива в област- 
та на гърлото и / или гръдния кош 
и отгоре се поставя топла кърпа. 
Балсамът е особено подходящ за 
разтривки и налагане на гръдния 
кош при кашлица на деца – той е 
по-мек и се понася по-добре в срав-
нение с обичайните подобни продук- 
ти, предлагани в аптеката.

Упражнения  
за съзнателно дишане
Упражненията за съзнателно диша-
не подсилват засегнатите бели дро-
бове, имунната система и общото 
състояние на организма.
Ларинксово дишане (в йога: уджаи 
дишане)
1. Вдишайте бавно през носа и 
издишайте през устата, като изда-
вате при това шумен звук „ххххаа“.
2. При следващото вдишване оста-
нете със затворена уста, а при 
издишането отново възпроизведе-
те звука „хххаа“, все едно правите с 
дъха си облак върху огледало.
3. 2 – 5 минути дишайте спокойно.
Полезно действие: Упражнението 
отпуска напрежението, успокоя-
ва психиката, повишава капаците-
та на белите дробовe, прочиства 
ларинкса и подсилва тялото.
Алтернативно дишане с ноз-
дрите (в йога: нади шодхана / 
анулома вилома)
1. Сгънете показалеца и сред-
ния пръст. С палеца и безимен-
ния пръст на смяна притискайте ту 
едната, ту другата ноздра.

2. При това десният палец при-
тиска дясната ноздра и въздухът се 
вдишва дълбоко през лявата ноз-
дра. След това с безименния пръст 
на дясната ръка се притиска също 
лявата ноздра и вдишаният въздух 
се задържа, като се брои до 4.
3. Отстранете палеца от дясната 
ноздра и издишайте напълно. Сега 
вдишайте дълбоко през свободната 
дясна ноздра, затворете с десния 
палец дясната ноздра, задръжте 
въздуха, като броите до 4, отстра-
нете безименния пръст от лявата 
ноздра и издишайте през нея.
4. Сега пак вдишайте с лявата ноз-
дра при затворена дясна и започ-
нете серията отново. Повторете 
упражнението 5 пъти с всяка ноз-
дра. 
Полезно действие: Упражнението 
успокоява психиката и оказва 
балансиращо действие при страхо-
ви състояния и стрес, хармонизира 
симпатикус и парасимпатикус, пови-
шава съдържанието на кислород 
в кръвта, подсилва диафрагмата и 
прави дишането по-дълбоко. Освен 
това помага при умора, главоболие 
и отпушва носа (добре е човек да 
разполага с носни кърпички).
Проследяване на дишането (в 
йога: пурна дишане)
1. Поставете ръце върху корема и 
проследете как коремната стена 
се повдига и отпуска по време на 
вдишване и издишване.
2. Сега поставете дланите върху 
ребрата на гръдния си кош с палци 
насочени навътре. Проследете раз-
пъването на гръдния кош при всяко 
движение на въздуха.
3. Накрая поставете дланите си в 
горната част на белите дробове 
на височината на горните ребра, 
точно под ключиците. Проследете 
как гръдния кош едва се повдига 
при вдишване.
4. Усетете дишането си на тези 3 
места в рамките на 6 до 10 вдиш-
вания и издишвания и проследете 
какво се случва в тялото ви.
Полезно действие: Упражнението 
разгражда физическото и психичес- 
кото напрежение, отпуска дихател-
ната мускулатура и бронхите, успо-
коява сърдечния ритъм и намалява 
кръвното налягане. При това подпо-
мага заспиването и подобрява кон-
центрацията. n
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тя е почти без микроби, на практи-
ка незапалима и не попива чужди 
миризми. При това може да поема 
големи количества вода или пот, 
без да се усеща като влажна. Това 
я прави отлична алтернатива на 
затоплящите бутилки или електри-
чески възглавници / одеяла и то 
без опасност от изгаряне или загу-
ба на топлина.

Лечебни свойства 
Лечебната вълна се отлича-
ва с особено високо съдържа-
ние на вълнен восък, тъй като е 
изпрана само със сода или чиста 
вода. Благодарение на ланоли-
на налаганията и компресите с 
подобна вълна действат успо-
кояващо, противовъзпалително 
и антибактериално, като освен 
това стимулират кръвообраще-
нието и облекчават болките. 
Класическата им употреба е при 
ставни заболявания като артро-
за или артрит, но помагат и при 
разтягания на сухожилията, сини-
ни, навяхвания или натъртва-
ния. Добър лечебен ефект показ-
ват също при кашлица, мигре-
на, напрежение, болки в гърлото 
или ушите. Поставените в бебеш-
ки креватчета пелени от сурова 
вълна успокояват разранявания 
и подсичания в интимната област 
на детето. В сутиена на кърмещи 
майки облекчават състоянието 
на възпалените или раздразнени 
зърна на гърдите, тъй като увели-
ченото кръвообращение осигуря-
ва наличието на повече имунни 
клетки в засегната зона.  

Овчата вълна принадлежи 
към най-старите лечебни 
средства, познати на чове-

чеството. И до днес намира при-
ложение в много области, където 
старата лечебна традиция е все 
още жива. За да се съхрани ней-
ното натурално действие обаче, 
тя трябва да бъде само внима-
телно изпрана и сресана. По този 
начин във влакната се запазва 
ценният вълнен восък, наричан 
още ланолин. 
Овцете успяват да се предпазят 
от студа и влагата благодарение 
на съдържащия се в козината им 
микс от мастни киселини и алкохо-
ли. Восъкът се произвежда от маст-
ните жлези на животните и оттам 
се разпределя върху козината им, 
като разгръща не само характер-
ния си мирис, но и своето изолира-
що действие. Т. нар. сурова вълна 
се състои от равни части омазнена 
и изпрана вълна.

Здрава и гладка  
кожа с ланолин 

Преди столетия овцевъдите били 
известни със своята мека, здрава 
и гладка кожа на ръцете. Този факт 
не е никак изненадващ за съвре-
менните специалисти от козметич-
ния бранш, тъй като те са наясно 
с една съставка, която се съдър-
жа във вълната на овцете. Години 
наред ланолинът затвържда-
ва репутацията си заради своите 
хидратиращи свойства и се използ-
ва като основен компонент в реди-
ца продукти за грижа на кожата. 
Пречистеният продукт представля-
ва жълта мастна субстанция, която 
се отделя се от мастните жлези 
на овцете и се събира от вълна-
та им. Състои се от дълговерижни 
восъчни естери и поради високото 
съдържание на мазнини в структу-
рата си предотвратява изпаряване-
то на водата от кожата (трансепи-
дермална загуба на вода), като я 

запазва хидратирана. Ланолинът 
не само способства за лечение и 
защита на кожата, но я предпазва 
от дразнене и инфекции. Поради 
факта, че лесно се свързва с вода, 
той се превръща в базова съставка 
на редица козметични продукти за 
грижа на кожата. Пречистването на 
ценния продукт като процесът на 
рафиниране, използваните хими-

ВЪЛНА СРЕЩУ БОЛКА
Топла и уютна, но преди всичко лековита: в една шепа овча вълна според приро-
долечителите се съдържа половин аптека. Особено компресите с вълна действат 
успокояващо, помагат при простуда и намаляват болките.

кали и степента на чистота варират 
при всеки производител. Според 
изследвания нивата на пестициди 
и замърсяване в пречистения про-
дукт значително варира между пар-
тидите, но те не са толкова висо-
ки, че да бъдат опасни за здраве-
то. Възможно е обаче някои хора 
да имат непоносимост към ланоли-
новия алкохол и да развият алер-
гичен контактен дерматит, който 
може да се прояви като зачервява-
не, обрив, сърбеж или дори образу-
ване на мехури. В този случай, раз-
бира се, прилагането на ланолин 
под каквато и да е форма е проти-
вопоказано.

Отлично  
затоплящо средство 

Колкото и красиви да са тради-
ционните вълнени пуловери, овча-
та вълна може много повече. При 
правилна употреба тя се отразя-
ва благотворно на цялото тяло. 
До 7 килограма вълна осигуря-
ва една единствена овца 1 до 2 
пъти годишно. Отрязаните от руно-
то й влакна се четкат в една и 
съща посока, докато станат меки 
и въздушни. Ако така обработе-
на вълна се постави върху кожата, 
тя загрява тялото с до 6 градуса! 
Това я превръща в много подхо-
дящо средство за загряващи ком-
преси и налагания. В допълнение 
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Правилна употреба
Компресите с вълна се прила-
гат като класическите бинтове, 
като човек увива вълнените ленти 
около засегнатото място. За да 
могат токсините и вредните вещес-
тва по-бързо да се транспортират 
извън организма, е добре компре-
сът или налагането да обхване 
по-голяма площ около пострада-
лия участък. Откритите рани тряб-
ва да бъдат предварително покрити 
с марля или фина мрежа. При това 
не е необходимо прилагането на 
допълнителни мехлеми, в противен 
случай вълната не може да абсор-
бира влагата. Лечебният ланолин 
се загубва след около 10 прилага-
ния, но вълненият компрес може 
да продължи да се използва като 
източник на топлина. Между упо-
требите предназначените за нала-
гания и компреси вълнени парче-
та в никакъв случай не бива да се 
перат, а само основно да се про-
ветряват.

Компрес за гърло  
при главоболие, болки в гърло-
то, челото или синусите
Необходими съставки: лента 
от натурална вълна с широчина, 
равна на височината на врата; 100 
г хрян.
Начин на приготвяне: 
1. Хрянът се настъргва на ситно 
ренде и се разпределя на дебел 
слой върху отрязана отделна част 
от вълнената лента, като силно 
се притиска към нея. Хрянът не 
се поставя директно върху кожа-
та, а се пристяга между два слоя от 
основния вълнен бинт.
2. След 4 минути се проверява за 
поносимост и евентуално се изчак-
ва зачервяването да се успокои.
3. При добра поносимост може да 
се използва още веднъж за 8 мину-
ти по същия начин. След това кожа-
та на врата се намазва обилно с 
крем и гърлото се държи на топло. 
Компресът с хрян може допълни-
телно да се инхалира за кратко.
Действие: затоплящо и болкоуспо-
кояващо.

Компрес за крака
при навяхвания, травми, кръво-
насядания, артроза и артрит
Необходими съставки: широка 
лента от натурална вълна.
Начин на приготвяне: 
1. Увиването е като превръзка 
около целя крак. Колкото по-голя-

 БЕЗ АСПАРТАМ

mg 
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ма част от кожата е покрита с въл-
нения бинт, толкова по-бързо ще се 
успокоят болките. 
2. Кракът се поставя нависоко и 
компресът се оставя да действа 
минимум 1 час.
3. Накрая вълненият бинт трябва 
основно да се проветри.
Действие: затоплящо и болкоуспо-
кояващо. 

Компрес и тапи за уши  
при болки и възпаления на ушите
Необходими съставки: тясна 
лента от натурална вълна; по 2 с.л. 
розмарин, салвия, мащерка и връх-
чета или иглички от планински бор.
Начин на приготвяне: 
1. Пресните билки се стриват в 
хаванче.
2. От края на вълнен бинт се отряз-
ват две малки крайчета и се обър-
кват със стритите билки, така че те 
да попият и се прикрепят към въл-
нените парчета. От тях се офор-
мят две малки топчета и се поста-
вят в ушите.

3. Вълненият бинт се прегъва вед-
нъж по дължина и се увива плът-
но около главата, така че ушите да 
останат под него. Компресът се за- 
крепя добре и се оставя да дей- 
ства около 30 минути при отпуснато 
и спокойно положение на тялото.
Действие: антибактериално и про-
тивовъзпалително.

Ланолинов  
хидратантен крем

при суха кожа по тялото
Необходими съставки: 40 г лано-
лин анхидрид (с извлечена от него 
вода); 10 г пчелен восък; 10 г масло 
от какао, 10 г масло от ший; 80 г 
течно растително масло (например 
бадемово или от вечерна роза); 60 
мл дестилирана или ароматизира-
на вода.
Начин на приготвяне: 
1. Ланолинът, пчелният восък и 
какаовото масло се загряват на 
водна баня до пълно втечняване на 
съставките.
2. Добавят се и течните масла. При 
това трябва да се внимава темпе-
ратурата да не надхвърли 60 гра-
дуса.
3. Водата леко се загрява и също 
се прибавя към останалата смес. 
Всичко добре се разбърква, пълни 
се в малки стъклени бурканчета с 
добре затварящи се капаци и кре-
мът се оставя да се охлади.
Действие: хидратиращо и под-
хранващо. n
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СЕЗОНЕН КОСОПАД:  
ЗАЩО ЕСЕНТА Е НАЙ-ПРОБЛЕМНА?

Не стига, че есенно-зимния сезон изтощава тялото 
и психиката, но много хора се оплакват, че и коса-
та им остава по яката. На какво се дължи засиле-
ният косопад през студените месеци на годината? 
И какво може да се направи срещу това?

Един феномен се повтаря всяка 
година: през есента и зима-
та изпада особено голямо 

количество коса. Необичайно? Не. 
Нормално? Разбира се. Тревожно? 
Не задължително. 
В дългосрочно представително про-
учване на изследователя Доминик 
Мишел Кортоа междувременно бе 
доказано, че през есента и начални-
те месеци на годината загубата на 
коса е особено тежка. Защо се случ-
ва това? И сезонът ли е единствена-
та причина за засиления косопад?
Косата е сред онези външни беле-
зи, които човек веднага забелязва у 
околните. Шикозна къса прическа или 
разпиляна по раменете буйна грива 
– всичко е приемливо и приятно за 
окото, стига косата да е добре под-
държана. Но какво се случва, когато 
прозира скалпът или плешиви петна 
започнат да красят главата? Не е 
животозастрашаващо, нито опасно 
само по себе си, но е неприятно за 
засегнатите – понижава настроение-
то и самочувствието им, тласка ги 
към притеснения, понякога дори към 
социална изолация. Малката утеха 
е, че губим 100 до 150 косъма всеки 
ден, дори ако при четкането това 
изглежда много. Повишената загу-
ба на коса през есента може да се 
обясни и чрез естествените цикли 
на растеж на косата. Напълно израс-
налата коса почива около 100 дни, 
преди съвсем естествено да опада. 
За повечето хора тази фаза на почив-
ка за голяма част от косата им започ-
ва през юли, а 100 дни по-късно тя 
започва да опада. Но ако се губи 
значително повече коса и косопа-
дът просто не спира, човек трябва 
да следи ежедневието си и да насо-
чи вниманието си към наличието на 
други симптоми. Тъй като причина-
та може да е сезонно обоснована, но 
също да се дължи на заболяване или 
неправилно хранене.

Косопад през есента  
и зимата: много причини, 
много решения 
Дори ако фактите за засиления косо-
пад през студените месеци на година-
та не се оспорват от специалистите, 
причините за сезонните разлики са 
по-малко известни. Някои например 
предполагат, че преходът от интен-
зивна слънчева светлина към по-ос-

къдна може да бъде критичен. Към 
това се добавят хормонални причини: 
човешкият организъм също реагира 
на промените в продължителността 
на деня и хормоналните колебания 
биха могли да обяснят загубата на 
коса. Много логично обяснение дава 
също тезата, която намеква за защит-
ния ефект на косата, чиято функция 
е да предпазва скалпа от слънчева 
радиация. През есента и зимата тази 
допълнителна защита вече не е необ-
ходима, което може да доведе до уве-
личен косопад. Други пък са на мне-
ние, че т.нар. есенен косопад обикно-
вено започва през лятото. Това може 
да се дължи на факта, че корените 
на косата са претоварени от по-сил-
ната слънчева светлина през топли-
те месеци. Тази теза се подкрепя от 

научното становище, че прекомер-
ното излагане на слънце се отразя-
ва негативно на организма и много 
косми от фаза на растеж преминават 
към т.нар. фаза на покой. Но за уче-
ните също така е ясно, че това явле-
ние не се проявява при всеки човек, 
тъй като налице са много съществе-
ни индивидуални различия. За пови-
шения косопад през зимните месеци 
също има теория: това може да бъде 
закъсняла „смяна на козината“, която 
действително вече не е необходима, 
но все още е дефинирана в генетич-
ния ни код и произхожда от време, 
когато е била важна защита срещу 
зимния студ. Поради еволюционни-
те условия обаче е възможно „лятна-
та козина“ да е опадала, но „зимно-
то палто“ да не отраства поради рез-
ките температурни колебания между 
външния студ и отопляемите вътреш-
ни помещения.
Слаби корени на косата:  
Липсата на слънчева  
светлина причинява 
дефицит на витамин D
През тъмните месеци на годината 
тялото страда преди всичко от един 
проблем: липса на светлина. Без 

слънчевите лъчи нивото на витамин 
D пада до много по-ниски стойности, 
отколкото през лятото. Дефицитът 
на жизненоважния витамин променя 
циклите на растеж на косата, пора-
ди което корените й губят сила. Тъй 
като през есента и зимата витамин 
D също се образува от вече рядка-
та за съжаление слънчева светли-
на, той трябва да бъде заменен по 
някакъв начин през тъмните месе-
ци. Обикновено 10 минути слънче-
ви бани (излагане на лицето и цели-
те ръце без слънцезащитни сред-
ства) на ден са достатъчни, но това 
невинаги е възможно. Дори когато 
е облачно обаче, дневната разход-
ка може да направи чудеса, затова е 
добре да не се пропуска. Дефицитът 
може да бъде попълнен донякъ-
де и чрез храненето. Мазните риби 
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или маслото от черен дроб на трес-
ка осигуряват големи количества от 
важния витамин. Той се произвежда 
също от черния ни дроб, а се съдър-
жа и в говеждото месо, яйчните жъл-
тъци, маргаринът, зърнените храни, 
авокадото и обогатеното мляко. На 
пазара вече се предлагат дори гъби, 
обогатени с витамин D. При остър 
дефицит обаче е необходимо човек 
да се консултира с лекар или фар-
мацевт за избора на подходящ вита-
минен препарат от аптеката.

 Здравословното  
балансирано хранене 
подсилва косата
Извън обезпечаването на организма 
с витамин D храненето също играе 
основна роля при сезонния косо-
пад. Та кой не обича да се почерпи 
обилно с традиционните за студени-
те месеци и особено за празнични-
те дни печени меса и други делика-
теси. Греяните ракия и вино са осо-
бено популярни през този сезон, а 
изобилието от коледни сладкиши и 
печива е най-добре въобще да не 
се споменава. Едностранната диета 
може да доведе до недостиг на хра-
нителни вещества, включително до 
дефицит на желязо, което от своя 
страна стимулира загубата на коса 
през есента. Следователно е добре 
менюто да се обогатява с богати на 
желязо зеленчуци като спанак, бро-
коли или моркови. Но също в месото 
и киноата се съдържат големи коли-
чества от важния микроелемент. 
Захарта и мазнините бързо пови-
шават киселинността на организ- 
ма. Приемането на много течнос- 
ти помага за прочистване на тяло-
то и отделяне на токсините. На 
ден е добре да се поемат 1,5 – 2 
литра вода. Неподсладените бил-
кови чайове също са доказали 
своята стойност. Чаят от коприва 
например съдържа много желязо. 
Има цял набор от природни сред-
ства, които биха могли да излеку-
ват косопада (вж. карето).
Движението не бива  
да се подценява: 
спортът поддържа  
и косата млада
Движението, особено на чист въз-
дух, се отразява добре на целия 
организъм, в това число и на косата. 
Хубавото време през лятото посто-
янно примамва навън. Приятно е, 
разбира се, човек да се разходи и на 
пухкав чист сняг. Но когато навън е 
неприятно, влажно и студено, пове-

8 естествени помощници срещу косопад
 Кокосово масло – Съдържащите се в него съставки помагат да се ограни-
чат вредните микроорганизми по скалпа като вируси и гъбички. Така може да се 
намали косопадът, причинен от кисела среда или прекомерно количество патоге-
ни по скалпа. Кокосовото масло се масажира в скалпа, оставя се да действа поне 
половин час, а най-добре цяла нощ, след което косата се измива както обикнове-
но. Благодарение на противогъбичния си ефект също при вътрешен прием кокoсо- 
вото масло се отразява положително на чревната флора и на алкално-киселин-
ния баланс в организма. Като лечение срещу косопад могат да се приемат вед-
нъж дневно 1 до 2 ч.л. кокосово масло на празен стомах.
 Коприва – Билката е традиционно средство, което се използва от десети-
летия при косопад и други проблеми с косата. Растението съдържа множес- 
тво жизнени субстанции като калий, калций, желязо, витамини В1, В5, С, D и 
Е. Когато са преработени като тоник или лечебно средство за коса, тези актив-
ни вещества стимулират кръвообращението на скалпа и обезпечават косата със 
здравословни съставки, така че повредените корени да могат да се регенерират.
 Ябълков оцет – Изпитаното домашно средство стимулира здравия растеж на 
косата чрез регулиране на алкално-киселинния баланс на организма. За изплак-
ване на косата ябълковият оцет се разрежда с хладка вода в съотношение 1:5 и 
с разтвора обилно се полива скалпът след измиване. Ако миризмата на оцет е 
неприемлива, косата може да се изплакне 5 до 10 минути след третирането с 
бистра студена вода, но оцетната нотка изчезва и сама с напредването на деня.
 Сминдух – Семената на растението могат да помогнат срещу косопад както 
приети вътрешно под формата на капсули, така и приложени външно, например 
включени в балсам или маска за коса. Съдържащите се в растението полезни 
съставки като витамини В, С и желязо осигуряват важни хранителни вещества, 
стимулират кръвообращението в скалпа и укрепват корените на косата. 
 Бира – Съдържа витамин В, който може да стимулира здравия растеж на 
косата. Използвана веднъж седмично като балсам за коса, бирата може да нама-
ли косопада - тя подхранва корените на косата и успоредно с това успокоява раз-
дразнения скалп, което е честа причина за косопад. 
 Алое вера – Сокът от растението успокоява скалпа и елиминира микробите бла-
годарение на влагозадържащия си ефект. Може да се използва също домашно расте-
ние, като се отреже част от листо и се използва за третиране на скалпа като успоко-
яващ лек срещу косопад. Листа или сок от полезното растение могат да бъдат купе-
ни също в козметичните вериги и магазините за здравословна храна. При косопад 
с тях може да се масажира стресираният скалп преди миене на косата. Приложени 
вътрешно, хранителните вещества, съдържащи се в сока от алое вера, стимулират 
метаболизма и по този начин оказват положителен ефект върху растежа на косата. 
 Арганово масло – Съдържа особено висок дял ненаситени мастни кисели-
ни, които се отразяват благотворно върху здравето, включително това на косата. 
Когато се използва за лечение на косопад, аргановото масло стимулира кръвообра-
щението, намалява възпалението и токсините по скалпа, които могат да причинят 
загуба на коса. Благодарение на своя антибактериален и овлажняващ ефект помага 
също срещу сърбеж и дразнене на скалпа и прави стресираната коса отново мека. 
 Магданоз – Растението е нещо повече от подправка за супа: то е особе-
но богато на желязо и витамини. За подсилващо лечение на косата се нарязват 
няколко стръка пресен магданоз и се заливат с гореща вода. След минимум 8 
часа престой запарката леко се загрява и се добавят също нарязаните на ситно 
листа. Течността се прецежда, полива се върху косата и се оставя да действа 
поне 15 минути. Като алтернатива скалпът може да се масажира вечер с чисто 
ментово масло (с био качество), което да се остави да действа през нощта.

Когато навън е студено, 
косата може да измръзне
Друг възможен фактор за загуба на 
коса през есента и зимата може да 
бъде студът. Той свива кръвоносните 
съдове в кожата, следователно в скал-
па също има по-малък приток на кръв. 
Това означава, че по-малко хранител-
ни вещества достигат до корените на 
косата и те губят своята сила и жиз-
неност. Последицата е загуба на коса. 
Шапките помагат, но е най-добре  
да бъдат по-свободни, тъй като 
твърде големият натиск върху коса-
та я изсушава и прави чуплива. В 
този сезон е особено важно да се 
полагат адекватни грижи, особено за 
сухата коса. Обогатяващите маски и 
масла като маслиновото или арга-
новото са идеални за целта. При 
това е добре по възможност да се 
използват чисти масла, а не такива, 
които се състоят всъщност само от 
силикони. Макар не всички от тях да 
са лоши, естествените масла са за 
предпочитане.
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чето предпочитат да си останат в 
топлата стая. Липсата на движение 
обаче отново означава по-лошо кръ-
вообращение, повишена концентра-
ция на киселини и токсини. При това 
вредните вещества се преработват 
и отделят по-добре по време на тре-
нировка. Умереният, но регулярен 
спорт е полезен и за психиката, а 
разграждането на стреса също про-
тиводейства на косопада.

Избягване на стреса: 
почивките са важни
Стресът може да предизвика или 
засили косопада през есента и зима-
та, а това включва също прехода от 
ваканция към интензивен работен 
режим или свързаният с празнични-
те дни коледен стрес. При това сил-
ното напрежение влияе на косме-
ните фоликули, дори когато човек 
е в период на почивка. В резултат 
косата започва да пада, да оредя-
ва постепенно, понякога на петна. 
Косменият фоликул има собствен 
жизнен цикъл - растеж, преход, 
покой и отделяне. Стресът наруша-
ва този цикъл, като намалява броя 
на космите в етап на растеж и ги 

пренасочва в стадий на покой. Така 
напрежението променя биологичния 
ритъм на косата. Косопадът обикно-
вено се появява в първите 3 месеца 
след преживения стрес, а нормал-
ният нов растеж след възстановява-
нето й може да бъде забелязан от 3 
до 6 месеца след загубата. Затова 
е важно човек да подрежда правил-
но приоритетите си и да не пропуска 
да прави почивки, както и да възста-
новява психическото си равновесие 
чрез отпускащи упражнения, меди-
тация или автогенен тренинг. 

Косопадът трябва да се 
наблюдава: при съмнение  
консултация с лекар
Косопадът може да има и други, 
по-сериозни причини. Затова, ако 
човек се чувства като цяло по-отпад-
нал или може да изключи гореспоме-
натите причини поради добро хране-
не, достатъчно движение и почивка, 
е разумно да се консултира с лекар. 
Нарушения на щитовидната жлеза – 
хипер- или хипофункция като тире-
одит на Хашимото или болест на 
Гнайс могат да бъдат причина за уве-
личен косопад. Но също автоимунни 
или кожни заболявания като екземи 
и псориазис, чието състояние се вло-
шава през есента и зимата. Първият 

и най-логичен специалист, с когото 
могат да бъдат обсъдени проблемите 
и възможностите за лечение, е дер-
матологът.  Ако той не е в състояние 
да помогне, може да се потърси кон-
султация с ендокринолог за устано-
вяване на хормонален дисбаланс, с 
диетолог при недостиг на важни хра-
нителни вещества като протeини или 
желязо или с психиатър при хрони-
чен стрес.  При това е добре е да се 
знае, че загубата на коса може да се 
дължи също на странични действия 
на медикаменти (включително някои 
антидепресанти). Възможно е да се 
наложи дори посeщение при гине-
колог, тъй като някои гинекологич-
ни заболявания (напр. синдромът на 
поликистозни яйчници) също могат 
да предизвикат тежък хормонален 
дисбаланс и да доведат до влошава-
не състоянието на скалпа и косата.

Как да се спре  
загубата на коса? 
Както се вижда, може да има раз-
лични причини, поради които коса-
та изпада сезонно. За да се спре 
или поне намали косопадът, особе-
но през есента, може да има смисъл 
да се обърне повече внимание на 
допълнителната слънчева защита на 
косата в средата на лятото. В също-
то време умереният косопад може 
да бъде определен като нормален, а 
хормоналните състояния не могат да 
бъдат лесно променени. При тежък 
косопад със сигурност е разумно 
да се направи консултация с лекар, 
тъй като в основата му може да е 
по-сериозно заболяване. Стресът и 
липсата на определени хранител-
ни вещества могат допълнително да 
влошат състоянието, което в крайна 
сметка се дължи на проста „програ-
ма за оцеляване“ – ако организмът 
трябва да избере между снабдяване-
то на жизненоважни органи и косата 
или ноктите, последните със сигур-
ност губят. n




