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СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ,  ГЪВКАВОСТ, 
ДВИЖЕНИЕ – НАШЕТО ТЯЛО ГОВОРИ

Според един цитат на Жан-Жак 
Русо: „Едва ли има механично 
движение, чиято причина да 

не можем да открием в сърцето си, 
можем само да разберем защо да я 
търсим там.“ Ходенето, подскачането, 
танцуването и безкрайно много други 
движения са израз на тялото за жиз-
неност, радост от живота и щастие. 

Двигателният апарат: 
тяло и движение
Нашият двигателен апарат ни поз-
волява да бъдем гъвкави и подвиж-
ни, придава на стойката ни структу-
ра и стабилност, дава ни възможност 
да се изразяваме и да поддържаме 
тялото си изправено. Изправеното 
му положение, от друга страна, е не 
само анатомично състояние, то отра-
зява също връзката ни със себе си, 
нашите искреност и самочувствие. 
При това гъвкавостта означава не 

Положението на тялото и нашата стойка издават как се чувстваме и какво изпитваме. Болките в двига-
телния апарат могат да се дължат на различни причини - както в тялото, така и в психиката. Едва кога-
то бъде открит източникът им, може да се приложи ефективна терапия чрез високо дозирани витами-
ни, хомеопатични средства, билки или лечение на вътрешните травми.

само подвижност на мускулите, ста-
вите и връзките, но отразява също 
способността ни да реагираме гъв-
каво на предизвикателства от всич-
ки области на живота и да се справя-

Причини за ставните  
и мускулни заболявания
Анатомично ставите се състоят от съе-
динително-тъканни връзки между кос-
тите: ставни повърхности и сухожи-
лия, чието предназначение е да пред- 
отвратят дислокации и да придадат 
стабилност на ставата. Особено важна 
роля играе ставната капсула – съе-
динително-тъканна структура, която 
обвива и предпазва ставната кухина. 
Отвътре ставната капсула е с тънка, 
мека мембрана, наречена синовия. 
Вътрешността на ставната кухина е 
изпълнена и с определено количество 
течност, наречена синовиална, която 
осигурява гладко движение на повърх-
ностите в ставата. Синовиалната тор-
бичка (Bursae synovialis), известна още 
като бурса, предотвратява триенето 
на ставните структури една в друга и 
по този начин подобно на амортисьор 
смекчава изтриването на хрущяла и 
натиска при движение, особено при 
подложените на по-голямо натоварва-
не стави като тазобедрените, коленни-
те или раменните.
Киселини и токсини
Като основна причина за ставните 
заболявания със сигурност може да 
бъде посочено храненето. Твърде 
богатите на киселини, хистамин, 
захар и животински белтъчини храни 
като сирене, месо, риба или яйца 
могат да повишат киселинността на 
обкръжаващите ставните структури 
тъкани и причинените от излишък на 
протеини отпадни продукти да отклю-
чат болки в ставите. Типични примери 
за това са подаграта (Arthritis urica) и 
ревматичните заболявания.
Друга причина за възпаления или хро-
нични дегенеративни процеси в ста-
вите са токсините от околната среда, 
най-вече под формата на разтвори-
тели, отрови от селското стопанство 
(животновъдството и земеделието), как-
то и тежките метали. Когато най-важ- 

ме с тях. Хората често могат да бъдат 
разпознати, а и разгадани по техни-
те походка и израз на тялото, дори от 
голямо разстояние.
Движение напред и назад
Във всекидневните контакти с окол-
ните изразяваме себе си също чрез 
тялото и движенията. Така движение-
то в посока към друг съответства на 
копнежа за среща, близост и обмен. 
Ние се насочваме навън, отваряме се 
и буквално се доближаваме до свои-
те ближни, с които искаме да сме в 
контакт: сърцето ни бие по-учесте-
но, дишаме по-дълбоко, и разтваря-
ме широко ръцете си в желание да 
прегърнем човека срещу нас. Очите 
ни са спокойни, открити и търсят кон-
такт, а мускулите са отпуснати и при-
ятно затоплени. Нашето тяло изра-
зява одобрение, жизненост и радост. 
Когато обаче срещнем някого, който 
ни е наранил, интуитивно изпитваме 
желание да отстъпим. При това дви-
жение се затваряме, тъй като искаме 
да се предпазим от ново наранява-
не. Цялата ни мускулатура се напря-
га, кръстосваме ръце пред гърдите, 
отклоняваме поглед настрани, насоч-
ваме се навътре, като изразяваме 
съпротива и отхвърляне.
Нашето тяло не лъже
Стойката, динамиката, реакциите и 
движенията безпогрешно отразяват 
човека – това което се крие в него или 
начина, по който се чувства в момен-
та. Добрите познавачи на т.нар. език 
на тялото могат с лекота да разче-
тат характера или настроенията на 
околните, дори ако те се опитват да 
ги прикрият.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

на, например за смъртта на близък 
човек, загуба на бизнес или нелечи-
ма болест, когато „краката се подкося-
ват“, „коленете омекват“ и човек бук-
вално „губи почва под краката си“ – 
има чувството, че е загубил връзката 
си със земята. Според източната тра-
диция това се дължи на отслабване 
на свързаната със земята първа чакра 
Муладхара (т.нар. коренова чакра). 
Тя започва да източва енергията и 
запасите от сигурност и доверие, с 
които разполагаме. В зависимост от 
това какво чувстваме и в какво със-
тояние на ума се намираме, тяло-
то го запечатва като модел на стойка 
или движение. Така болезнените чув-
ства и травмиращите преживявания 
се запечатват в системата за движе-
ние като натоварващи, ограничаващи 
или парализиращи модели на поведе-
ние и тялото с всичките си двигателни 
структури често пъти започва да отра-
зява това под формата на болка. 
Между другото доказателство за 
връзката на чакрите с анатомични 
зони било направено съвсем незави-
симо от учения Вилхелм Райх още в 
началото на миналия век. Без да знае 
нищо за древните енергийни сим-
воли, той създал своя самостоятел-
на теория. Впоследствие се оказа-
ло, че описаните от него сегменти и 
използваните в йога чакри съвпадна-
ли поразително точно. При това дока-
зал също, че работата с енергийните 
центрове оказва психотерапевтично 
въздействие върху отделни здраво-
словни проблеми.
Вътрешното състояние отвън
Забитият в земята поглед най-често 
означава непреодолима тъга, отча-
яние или примирение. Увисналите 
надолу рамене и отпуснатите мускули 
подсилват тази представа. Свитата 
горна част на тялото и превитият 
гръб нерядко отразяват тежка съдба, 
която човек носи върху плещите си 
като непосилен товар. От страх, че 
болезнените и травмиращи прежи-
вявания могат да му се случат отно-

ните пречиствателни органи – черни-
ят дроб, бъбреците и червата – пора-
ди хронични претоварвания не са в 
състояние да функционират пълно-
ценно, организмът развива компенса-
торен механизъм. Той складира отро-
вите от околната среда или отпадните 
вещества в т.нар. депа, за да не бъдат 
застрашени жизненоважните органни 
системи. Подобни депа са например 
кистите, липомите, фибромите, съе-
динителните и мастните тъкани, но 
също малките стави в тялото и мус-
кулната тъкан. Киселините и метабо-
литните токсини се съхраняват в ста-
вите на китките и пръстите на краката, 
но също в малките гръбначни стави, 
като предизвикват там болки, хронич-
ни възпаления и могат да ограничат 
движението.
Странични заболявания и органна 
обремененост
Болести на двигателния апарат могат 
да бъдат предизвикани също от 
инфекции. Това може да се случи 
например при борелиоза, предизви-
кана от ухапване на кърлеж, бакте-
риална или вирусна инфекция, чрез 
автоимунни процеси като болест на 
Бехтерев (форма на спондилоарт-
рит, която засяга гръбначния стълб) 
или при обща ревматична болестна 
картина. Операциите, злополуките и 
белезите могат да се отразят нега-
тивно на енергийния поток през мери-
дианите и по този начин да блокират 
обезпечаването на ставите. 
Преди всичко чернодробният мери-
диан обезпечава най-важните став-
ни структури като сухожилия, връзки и 
мускули. Бъбречният меридиан стиму-
лира притока на енергия най-вече на 
скелета и костите. Това допълнително 
обяснява описаните по-горе причини 
за ставни заболявания при продължи-
телни натоварвания на пречиствател-
ните органи – черен дроб и бъбреци. 
Затова при хронична обремененост е 
разумно да се помисли за подпомага-
не на пречиствателните им функции 
чрез подходящи билкови препарати. 

Душевна болка  
- телесна болка
Всяко преживяване, било то приятно, 
или болезнено, се съхранява както в 
материалното тяло – във всички клет-
ки, мускули и стави, така и в духов-
ното, енергийно тяло, изразяващо се 
според различни традиции в аурата 
или чакрите например.
Почти всеки се е сблъсквал с нега-
тивното усещане при получаване-
то на лоша или травмираща нови-

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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ния - често се натрупват в раменните 
стави и гръбначния стълб. При това 
опитът ни да угодим на всички и да се 
адаптираме може да остави трайни 
следи от болка и двигателни наруше-
ния. Възпитателните императиви като 
„седи изправен“,  „вдигни глава“ или 
„не си влачи краката“, често повтаря-
щите се психологически интервенции 
като „трябва“, „тихо“ или „не може“, 
както и постоянно демонстрираното 
неодобрение или възмущение смра-
зяват вътрешно и парализират жизне-
ната енергия. Засегнатите хора често 
реагират с приведени рамене, разви-
ват странични усуквания и изкривява-
ния на гърба (сколиоза) или хронични 
болки на гръбначните стави.
Болки в тялото и съдби в семей-
ния кръг
Във фамилните генограми може да 
се проследи как следващи поколе-
ния често приемат чувства, емоции и 
тежки съдби от своите предци. Това 
се прави най-вече от лоялност и 
солидарност. Натрупаният по време 

на война, бягство или тежки злополу-
ки опит на баби, дядовци или роди-
тели например може да е бил пре-
даден съзнателно или не на деца-
та. Емоционалната болка на пред-
ците като преживяването на вина, 
насилие, студ, страдание, унижение, 
срам или безпомощност се запазва 
не само в родовата памет, но може 
да се прояви като физическа болка 
в опорно-двигателния апарат при 
децата или внуците. Често пъти това 
представлява несъзнателен импулс 
да бъде върната съдбата на предци-
те, за да може да бъде осъзната, пре-
оценена, опростена и в крайна сметка 
окончателно изчистена, а човек изле-
куван от нея.

Натуропатия  
при ставни оплаквания
Огромно значение при натуралното 
лечение на ставни заболявания имат 
високо дозираните витамини и храни-
телни добавки. Витамин Е, минимум 
600 IU (интернационални единици) и 
витамин D3 под формата на маст-
ни капсули от 4000 IU оказват силно 
противовъзпалително действие. 
Положителен ефект имат също рас-
тителните ензими като извличаните 
от ананаса и папаята бромелаин и 
папаин, тъй като оказват силно про-
тивооточно и подобряващо метабо- 
лизма действие. Приемът им при 
всички случаи е препоръчителен при 
ставни наранявания, травми или след 
операции.

во, той ограничава опорно-двигател-
ния си апарат, сякаш за да се защи-
ти от нов удар. Главата хлътва в 
раменете, изражението на лицето е 
напрегнато, дишането - повърхностно 
и често пъти задържано, а вътрешна-
та сдържаност отразява предпазли-
вост и самоконтрол. Изглежда живо-
тът го е белязал толкова силно, че 
буквално го потиска. 
И обратно: изпъчените напред гърди, 
често поставяните на кръста ръце 
или кръстосването им зад гърба гово-
рят за човек, който обича да кон-
тролира ситуацията. Главата му е 
вдигната високо, той не отбягва очния 
контакт, а напротив използва очите 
си като оръжие за подчиняване и 
доминиране. Рационалните хора са 
с прав гръб, но с леко приведено 
напред тяло, като често накланят гла-
вата си на една страна, очите им са 
будни, а лицето сериозно и концен-
трирано. Манипулативните и изис-
кващи хора пък са с едновременно 
приведени рамене и изпъчен корем. 

Стави Взаимовръзки „тяло – психика - душа“ 
РАМЕНЕ Дясно рамо: връзка с черния дроб и жлъчката

Ляво рамо: връзка със стомаха, панкреаса и далака, фамилно обременяване или друга тежка участ. Тема: 
гняв и агресия; високо повдигнатите рамене изразяват страх и самозащита, отношение към живота като цяло.

ТАЗОБЕДРЕНИ Тема: креативност, сексуалност; невъзможност да се изпита щастие и наслада от живота (разрешава-
не на въпроса: какво действително ме прави щастлив / щастлива?) Коксартроза - често свидетелства за 
сексуален проблем, необходимост човек да се отвори. Тазобедрените стави се обезпечават от мериди-
ана на черния дроб и жлъчния мехур.

КОЛЕНЕ Тема: смирение – отстъпление. Научаване да се „коленичи“; смирение; колене = да се подчиниш на 
по-висша сила или необходимост в живота, да кажеш „благодаря“, да изразиш благодарност. Връзка със 
стомашния и бъбречния меридиан.

ЛАКТИ Тема: амбиция, съпротива, „проправяне на път с лакти“, „задвижване на всички лостове“, борба с всички 
средства, пренапрежение, търсене на надмощие. Връзка със меридиана на дебелото черво и сърцето.

ГРЪБНАЧЕН 
СТЪЛБ

1.Човек да бъде изправен (прав / честен / автентичен = отношение към вътрешната правота / правил-
но поведение). 2.Човек да бъде потиснат – „да носи на гърба си товар“ от фамилно обременяване или 
собствена тежка съдба. Връзка със меридиана на бъбреците и пикочния мехур.

СТАВИ НА 
РЪЦЕТЕ

„Вземане на нещата в свои ръце“ = вземане на решения; хващане на нещо, улавяне на възможност; 
човек се справя с нещо; държи се здраво за нещо, не може да се освободи от нещо. Тема: способност 
за действие, способност за изпълнение. Връзка с белодробния и сърдечния меридиан.

ДЯСНА ЧАСТ 
НА ТЯЛОТО

Връзка с бащата или семейството на бащата, дядото. Мъжката част в човека: да бъде активен, опре-
делящ, рационален,  доминантен, да е екстровертен, да се показва, изявява. Да взима решения, да дей- 
ства, да се разграничава, да казва „не“.

ЛЯВА ЧАСТ  
НА ТЯЛОТО

Връзка с майката или семейството на майката, бабата. Женската част в човека: да е пасивен, емоцио-
нален, емпатичен, интуитивен, мек, спонтанен, чувствителен; да изразява чувства.

Нашите стави с техните прояви и скрити послания

Очите им често бягат в различни 
посоки, главата е свита между раме-
нете. Независимо, че имат по-ско-
ро отпуснат вид, мускулите им са 
напрегнати, а движенията - вдървени. 
Всичко това показва, че позата, дина-
миката, реакциите и движенията ни 
много точно отразяват кои сме и как 
се чувстваме отвътре. 
Товарите, които носим или тялото  
помни
Физическите и психическите преживя-
вания през детството - на прекалена 
строгост, насилие или сурови наказа-
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във веган вариант на пазара, микрое-
лементите бор, мед, манган и цинк.
Заболяванията на двигателния 
апарат и фитотерапията
Употребата на растителни сред-
ства за лечение на ставни заболя-
вания има традиция от стотици годи-
ни. Още Парацелз и Хилдегард фон 
Бинген препоръчвали черен оман 
(Symphytum officinаle) за лечение на 
наранявания и разтежения на стави-
те, при костни фрактури или лошо 
заздравяване на рани. Черният оман 
стимулира бързото зарастване, реге-
нерира тъканите и подобрява кръво-
обращението в засегнатия участък. 
Съдържащият се в особено висока 
концентрация в корените на расте-
нието алантоин може да бъде много 
ефективен и под формата на каша за 
налагане върху болезнени участъци 
при костни оплаквания.
В традиционната европейска медици-
на арниката (Arnica montana) е безот-
казно средство за първа помощ при 
травми на меките тъкани, ставите и 
костите. Както за външна, така и за 
вътрешна употреба (поради токсич-
ност, вътрешно се приема само под 
формата на хомеопатично средство) 
билката ефективно успокоява болки-
те в ставите, оказва противовъзпа-
лително действие и стимулира кръ-
вообращението в засегнатите тъкани.
Друго лечебно растение, използва-
но за лечение на болести на дви-
гателния апарат е дяволският 
нокът (Harpagophytum procumbens). 
Билката инхибира разрушаващите 
съединителната тъкан ензими и пора-
ди това се прилага преди всичко при 
артроза, ревматизъм на меките тъка-
ни и остър полиартрит. Със силния си 
лечебен ефект есенният мразовец 
(Colchicum autumnale) е много подхо-
дящ терапевтичен избор при подаг-
ра и ставен ревматизъм. Рус ток-
сикодендронът (Rhus toxicodendron)  
е най-популярен под формата на 

Магнезият (особено магнезиевият 
цитрат, който се усвоява по-добре 
от организма) се грижи за отпуска-
не на мускулите и противодейства 
на крампите. За вътрешните став-
ни структури (например за ставните 
капсули или синовиалните торбички) 
отлично действие имат хиалуроно-
вата киселина в комбинация с глю-
козамин като смазващо вещество за 
ставите, което успоредно с това регу-
лира производството на съединител-
на тъкан. И двете активни съставки 
могат успешно да се прилагат също 
орално под формата на капсули.

При холистично лечение на остепо-
роза, при която се наблюдава зна-
чителна загуба на костно вещество,  
вече не става дума за снабдяване-
то на организма с калций. Той наис-
тина прави костите твърди, но не и 
гъвкави, така че те си остават чупли-
ви. В случая могат да помогнат сили-
цеята  (силициев диоксид) и високо 
дозираният калциев цитрат (500 до 
1000 мг на ден). Силицеята се понася 
отлично от организма: най-ефективно 
е действието й под формата на хоме-
опатичен продукт в таблетна форма в 
комбинация с описания по-горе вита-
мин D3 и витамин К2.
Много подходящи за лечение на вся-
какъв вид ставни заболявания са 
също омега-3-мастните киселини, 
между другото достъпни вече дори 

хомеопатично средство. Той пома-
га при ставни травми и разтежения, 
при претоварване на сухожилията и 
връзките, както и при ревматични 
оплаквания. Показана е също упо-
требата на жълт жасмин (Gelsemium 
sempervirens) за подсилване на опор-
но-двигателния апарат преди всичко 
при мускулна слабост, ограничение 
на движенията и парализа. 
За подобряване на периферната цир-
кулация и намаляване на болката 
и напрежението в мускулите и ста-
вите много ефективно е действие-

то на алпийския клек (Pinus mugo). 
Съдържащото се в игличките на рас-
тението високоефективно етерично 
масло е с голямо съдържание на 
делта-3-карен – натурална състав-
ка, притежаваща силно ревулзивно 
действие. Маслото от алпийски клек 
прониква дълбоко, облекчава схва-
щанията и бързо отстранява болки-
те в ставите и мускулите. Повлиява 
основните признаци на възпаление-
то – болката, отока, нарушения тонус 
на съдовете и помага за бързото нор-
мализиране на функциите. Поради 
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противовъзпалителния си ефект има 
добро действие при ревматизъм, арт-
рит, артроза, болки в коленете, кръс-
та и гърба.
По-малко известно, но също ефек-
тивно лечебно растително средство е 
бамбукът (Bambusoideae), който под-
помага поддържането на опорно-дви-
гателния апарат, и най-вече на гръб-
начния стълб, в изправено положе-
ние. Със своята съчленена - елас-
тична, но нечуплива - структура и 
мека сърцевина растението наподо-
бява гръбначния стълб – подвижен, 
гъвкав и изправен. При деца, подло-
жени на стрес или с психически нато-
варвания и поведенчески проблеми, 
съчетани с болки в гърба, си заслу-
жава да се опита с полски хвощ 
(Equisetum arvense).
Хомеопатични рецепти
Много ефективна рецепта при остри 
ставни оплаквания в цялото тяло или 
при ревматични симптоми е комби-
нацията от следните 3 хомеопатични 
средства: Arnica C30, Hypericum C30 
и Rhus toxicodendron C30 – по 5 гло-
були 2 пъти на ден. При това Arnica 
C30 облекчава болките и стимули-
ра кръвообращението, Hypericum 
C30 успокоява нервното напрежение, 
а Rhus toxicodendron C30 подсилва 
ставните връзки. При типично десни 
(проявяващи се от дясната страна) 
хронични симптоми на тялото и ста-
вите помага Ledum C30, а при про-
явяващи се от лявата страна оплак-
вания на опорно-двигателния апарат 
по-подходящо средство е Lachesis 
C30 (по 5 глобули на ден за пери-
од от 10 дни). Rhododendron C30 
оказва ефективно лечебно действие 
и балансиращ ефект при мускулен 
и ставен ревматизъм, обострящ се 
при атмосферни промени. При крам-
пи на прасците, спазми или мускулeн 
тремор облекчение може да донесе 
Cuprum metallicum C30.

Практични упражнения: 
ходенето като медитация 
за отпускане
Когато човек ходи – на разходка, 
пазар или на работа, може да обър-
не специално внимание на тонизира-
щото тялото и релаксиращото психи-
ката движение:
l Започнете с това да премествате 
телесната тежест равномерно от еди-
ния крак на другия.
l Не бързайте, намерете свой соб-
ствен ритъм на ходене – нито твърде 
бързо, нито твърде бавно. Позволете 
на тялото си да се движи. Оставете се 
на ритъма, така да се каже.

l Вижте дали може да се отпуснете 
вътрешно, докато вървите – предста-
вете си, че седите в удобно кресло и 
релаксирате. Цялата ви тежест вече е 
приведена в движение, чувствате се 
свободни и отпуснати.
l Оставете ръцете да се люлеят 
свободно до тялото, а тежестта на 
краката и тази на долната челюст - 
подвластни на земното притегляне. 
Усетете телесното си тегло баланси-
рано в основата на врата, а тялото си 
напълно освободено от него.
l После направете пауза. Спрете на 
едно място и усетете промените в 
тялото си – преминаването на всичко, 
което досега се е движило, в покой.
l Вижте дали може още повече 
да отпуснете тялото си, така че и 
последното напрежение да се стопи. 
И когато сте готови, може да тръгнете 
отново напред.

 

 

 

 

 – 3 таблетки.

l Опитайте се да разнообразите и 
обогатите ходенето. Почувствайте се 
освободени и щастливи като на раз-
ходка по плажа или на място, което 
обичате.
l И още веднъж спрете. Ако усещате 
тялото си леко и релаксирано, прос-
то му се поддайте. Насладете се на 
усещането.
l Вгледайте се в тялото си, потъне-
те във вътрешните му пространства. 
Усетете ритъма на сърцето и движе-
нието на кръвта. Потънете в тишина-
та още по-дълбоко до състояние на 
свобода и сила. Просто бъдете. 
l После, ако се чувствате спокой-
ни, освободени и тонизирани, а тяло-
то ви се нуждае от още движение, му 
го осигурете. Оставете краката си да 
извършват най-естественото за тях 
движение, а ходенето просто да се 
случва. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

15 НАЙ-ВАЖНИ БИЛКИ ЗА ЗИМАТА
Най-вече през студения есенно-зимен период е важно човек да има 
под ръка ефективни билки за всякакви случаи в домашната си апте-
ка, за да предотврати появата или задълбочаването на вирусни и 
бактериални заболявания. Особено при настъплението на сезон-
ния грип и разрастващата се нова вълна на COVID-19.

трябва предварително да тества 
каква е лечебната им сила. Тъй 
като концентрацията на лечеб-
ни съставки може значително да 
варира от находището, почвата, 
количеството слънчева светли-
на, времето за събиране, начина 
на сушене, съхранението и много 
други. Поради тази причина е най-
добре  да се използват т.нар. меди-
цински билки от аптеката, които са 
събирани, сушени и съхранявани 
при оптимални условия. При това 
те са тествани и с доказан лечебен 
ефект, тъй като съдържат лечеб-
ни съставки в достатъчно количес- 
тво. Сравнение със собствените 
растения бързо може да разкрие 
дали трябва да се включат повече 
или може би дори по-малко билки 
за един лечебен чай. Който иска да 
използва пакетиран билков чай от 
супермаркета за лечебни цели, е 
малко вероятно да постигне жела-
ния ефект, тъй като съдържащи-
те се в тях мента, коприва или 
мащерка не притежават достатъч-

Билковата аптека е краси-
ва не само за гледане, но 
и изключително полезна. 

Който страда от чести вирусни 
инфекции през есента и зима-
та или редовно претоварва сто-
маха си с вкусни, но тежко сми-
лаеми мазни храни, е добре да 
разполага в дома си с правилни-
те лечебни билки, подходящи за 
бърза помощ, лечение или пре-
венция.

Силата на природата
Много лечебни растения като 
мащерката, лайката или живовля-
ка могат да бъдат използвани не 
само за определена болест, но 
имат комплексен ефект и се при-
лагат успешно също при простудни 
заболявания, кашлица, кожни въз-
паления, стомашно-чревни про-
блеми и редица други оплаква-
ния. Подобни универсални билки 
не бива да липсват в нито едно 
домакинство. При това дори само 
аромата и топлината на един бил-
ков чай успокоява и отпуска цяло-
то тяло. 

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

Хората, чиято слабост е упорита-
та кашлица, е добре да се запа-
сят преди всичко със съдържащи 
слузни вещества билки. Тяхното 
действие се разгръща най-добре 
в студен извлек от растението, тъй 
като отварата или горещата запар-
ка унищожава лечебните им със-
тавки. Към тях спадат например 
бялата ружа, лопенът и живовляк-
ът. Последният съдържа актив-

ни вещества, които в зависимост 
от заболяването могат да разгър-
нат ефективно действие както под 
формата на студен извлек, така и 
като гореща запарка или отвара. 
Затова е важно да се знае как най-
добре да се извлекат желаните 
съставки от лечебното растение.
Който използва с терапевтична 
цел билки от собствената си гра-
дина или диво събрани растения, 
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но лечебна сила. На предназна-
чения за удоволствие билков чай 
съвсем умишлено не се дава въз-
можност да разгърне силно лечеб-
но действие, за да може да се 
използва в неограничени количес- 
тва. Целта на тези билки е да при-
дадат приятен аромат на чая и да 
окажат лек тонизиращ ефект. За 
да посрещнете спокойно зимата 
обаче, е добре не само да разпо-
лагате с правилните билки, но и те 
да съдържат достатъчна концен-
трация на лечебни съставки.

Лайка (Matricaria recutita)
Стимулира заздравяването на 
рани и има силен антибактери-
ален ефект
Области на приложение: Основ-
ните области на употреба при 
вътрешен прием са болести на 
стомашно-чревния тракт и болез-
нени менструални оплаквания. 
Прилагана външно, помага при 
възпаления на кожата и лигави-
ците, включително тези на диха-
телните пътища и устната кухина. 
Трябва да се използва внимател-
но при употреба на очите, тъй като 
при висока концентрация на актив-
ните съставки може да доведе до 
силно дразнене. За релаксиране 
на уморени очи в случая са подхо-
дящи именно пакетчета от предла-
гания в супермаркета билков чай.
Действие: противовъзпалително, 
стимулиращо заздравяването на 
рани, антибактериално, спазмоли-
тично, успокояващо.
Форма на употреба: чай, тинктура,  
бани, обливания, инхалация, гаргара. 

Мащерка (Thymus vulgaris)
Действа противовъзпалително  
и спазмолитично
Области на приложение: Ма- 
щерката е една от най-добрите 
лечебни билки при спазматич-
на, упорита, дразнеща кашлица и 
коклюш. Успоредно с това оказва 
успокояващо и лечебно действие 
при болки в гърлото и предотвра-
тява появата на неприятна мириз-
ма от устата. Ефективна е също 
при стомашно-чревни оплаквания.
Действие: антибактериално, спазмо-
литично, втечняващо  секретите, от- 
храчващо, инхибиращо неприятни-
те миризми и противовъзпалително.
Форма на употреба: чай, тинкту- 
ра, бани, обливания, инхалация,  
гаргара. 

Бяла върба (Salix alba)
С болкоуспокояващ и противо-
възпалителен ефект
Области на приложение: При- 
дружени с висока температура грип- 
ни инфекции, ревматични оплак-
вания и главоболие са основните 
области на приложение на кората 
от бяла върба.
Действие: противовъзпалително,  
стимулиращо оздравяването на ра- 
ни, антибактериално, спазмоли-
тично, успокояващо. Основната ак- 
тивна съставка салицин се прео-
бразува в организма бавно в при-
тежаващата лечебен ефект сали-
цилова киселина, но след това раз-
гръща продължително, благотвор-
но действие.
Форма на употреба: чай, тинкту-
ра; не е подходяща за терапии на 
остри състояния, тъй като отне-
ма няколко часа, докато разгърне 
лечебното си действие.

Чай с върбова кора
температуропонижаващ, болко- 
успокояващ; при простудни забо-
лявания с висока температура и 
ревматични оплаквания
Съставки: кора от бяла върба
Приготвяне: 1 ч.л. ситно натроше-
на върбова кора се залива с 250 мл 
вряща вода; оставя се да се запари 
под капак 15-20 мин. и се прецежда.
Начина на употреба: Изпива се по  
1 чаша 5 до 8 пъти на ден. Няма бърз 
ефект, отнема известно време, за да 
подейства, докато съдържащият се 
в кората салицин се преобразува в 
тялото в температуропонижаващата 
салицилова киселина.

Джинджифил  
(Zingiber officinale)
С противовъзпалително и болко-
успокояващо действие
Области на приложение: Лечеб-
ният ефект на корена от джинджи-
фил е познат от аюрведическа-
та медицина и намира приложе-
ние при цяла поредица от оплак-
вания и заболявания. Може да e 
от помощ преди всичко при гадене, 
простуда, грипни инфекции, брон-
хит, мигрена, менструални или сто-
машно-чревни оплаквания.
Действие: противовъзпалително, 
антибактериално, болкоуспокоява-
що, успокояващо позивите за по- 
връщане, стимулиращо метабо- 
лизма и кръвообращението.
Форма на употреба: чай, инхала- 
ция, разтвор за гаргара, лечебно вино. 
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Действие: втечняващо секретите, 
откашлящо, спазмолитично, про-
тивовъзпалително.
Форма на употреба: чай, сок, 
сироп. 

Пчелник (Marrubium vulgare)
Стимулира храносмилането и 
действа отхрачващо
Области на приложение: Билката 
успокоява упоритата суха кашли-
ца, като помага за разтваряне на 
секретите. Освен това притежа-
ва стимулиращ секрецията ефект 
върху храносмилателните жлези, 
така че един чай преди празник 
с очертаваща се богата трапеза 
може да подпомогне метаболизма 
за справяне с многото кулинарни 
изкушения.
Действие: стимулиращо секреци-
ята, втечняващо секретите, регу-
лиращо храносмилането.
Форма на употреба: чай. 

Чай при упорита кашлица
Облекчава откашлянето и втеч-
нява секретите, действа анти-
бактериално
Съставки: мащерка, семена от 
копър (прясно смачкани / стрити), 
корен от женско биле, пчелник.
Приготвяне:  Смесват се по 1 ч.л.  
от всяка билка. 1 ч.л. от билкова-
та смес се залива с около 125 мл 
вряща вода; оставя се да се запари 
5-10 мин., прецежда се и по жела-
ние се подслажда с мед.
Начина на употреба: Изпиват се 
няколко чаши на ден. 

Теснолист живовляк  
(Plantago lanceolata)
Разтваря секретите и действа 
противовъзпалително
Области на приложение: При-
ет вътрешно, теснолистият жи- 
вовляк е много ефективен при 
катари на дихателните пътища, 
както и при възпаления на лига-
вицата в устната кухина и гър-
лото. За външно приложение се 
цени при възпалителни промени 
на кожата, а в народната меди-
цина се използва също при ухап-
вания от насекоми и повърхност-
ни наранявания.
Действие: противовъзпалително, 
разтварящо секретите, успокоява-
що дразненето.

Форма на употреба: чай, тинк-
тура, бани, обливания, разтвор 
за гаргара, сироп. 

Градински чай (Salvia officinalis)
Действа антибактериално и про-
тивовъзпалително
Области на приложение: 
Външно билката се използва; 
преди всичко при възпаления 
на устната кухина и гърлото, 
вътрешно помага при прекомер-
но слюноотделяне (например по 
време на менопауза), при мета-
болитни оплаквания и преяжда-
не, както и при възпаления на 
дихателните пътища. Кърмещите 
майки е най-добре да се откажат 
от употребата на салвия, тъй като 
може да намали производството 
на мляко и да доведе до спиране 
на кърмата.
Действие: антибактериално, адс- 
трингентно (стягащо), леко спаз-
молитично, противовъзпалително 
и намаляващо слюноотделянето.
Форма на употреба: чай, тинктура,  
бани, обливания, инхалация, гар-
гара. 

Женско биле (Glycirrhiza glabra)
Втечнява секретите и действа 
спазмолитично
Области на приложение: Изсу-
шените корени и издънки на бил-
ката са много ефективни при упо-
рита суха кашлица, поради което 
женското биле е честа съставка 
в сиропите за кашлица. Оказва 
успокояващо действие също при 
гастрит и възпаление на стомаш-
ната лигавица. Трябва да се дози-
ра внимателно при високо кръв-
но налягане и склон-
ност към образу-
ване на отоци.

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!

A 
18

2 
/ 0

3.
09

.2
01

5

За контакти: „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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Анасон (Pimpinella anisum)
С отхрачващ и антиметеоритен 
ефект
Области на приложение: Семе-
ната и етеричното масло на анасо-
на (анетол) са сред едни от най-из-
вестните средства против упори-
та, спазматична кашлица. Билката 
противодейства също образуване-
то на газове и лош дъх от устата, 
успокоява болезнените колики и е 
с леко слабително действие.
Действие: разтварящо секретите, 
газогонно, антибактериално, спаз-
молитично, антиметеоритно, сти-
мулиращо лактацията, леко сла-
бително.

Форма на употреба: чай, разтвор 
за гаргара, етерично масло, вода 
за уста. 

Копър (Foeniculum vulgare)
Противодейства метеоризма и 
има антибактериален ефект
Области на приложение: Прясно 
смачканите семена от копър осво-
бождават етерично масло, което 
е много ефективно при кашлица. 
Помагат също за по-добро спра-
вяне с храносмилателните смуще-
ния при бебета, като предотвратя-
ват образуването на болезнени-
те, предизвикани от колики спаз-
ми. В народната медицина водата 
с копър се използва също за успо-
кояване очите и за повишаване на 
лактацията при кърмещи майки.
Действие: разтварящо секретите, 
газогонно, спазмолитично, анти-
бактериално, антиметеоритно, 
стимулиращо лактацията, успоко-
яващо очите.
Форма на употреба: чай, сироп, 
етерично масло, вода за очи. 

Пеларгония  
(Pelargonium sidoides)
Улеснява отделянето на секре-
ти и стимулира имунната защита
Области на приложение: Извест-
ното като африкански здравец рас-
тение е със силно изразен лечебен 
ефект при заболявания на диха-

телните пътища от всякакъв тип  
и успоредно с това притежа-
ва доказано имуностимулиращо 
действие. Екстрактът от корена 
на растението покрива лигавицата 
със своеобразен защитен филм, 
като по този начин предпазва от 
размножаването на наличните и 
проникването на нови патогени. 
При това се активират Т-клетките 
на имунната система и се улесня-
ва отделянето на секрети. 
Действие: откашлящо, имуности-
мулиращо, филмообразуващо, 
антивирусно, антибактериално, 
регенеративно.
Форма на употреба: тинктура, 
капки от аптеката. 

Бяла ружа (Althaea officinalis)
Облекчава откашлянето и успо-
коява дразненето
Области на приложение: Външно 
коренът, листата и цветовете на 
растението, известно още като 
лечебна ружа, помагат при възпа-
лителни процеси в устната кухина 
и гърлото, както и при инфекции по 
кожата. Вътрешно билката се при-
лага преди всичко при суха, драз-
неща кашлица и при леки възпа-
ления на стомашно-чревната лига-
вица.
Действие: успокояващо дразнене-
то, имуностимулиращо, противо-
възпалително, откашлящо, филмо-
образуващо.
Форма на употреба: чай, сироп, 
бани, компреси, налагания. 

Лопен (Verbascum densiflorum)
Стимулира откашлянето и облек- 
чава дразненето
Области на приложение: В почти 
всички противокашлични билкови 
смеси за чай може да бъде открит 
цвят от лопен, тъй като лечебно-
то растение е познато преди всич-
ко със своите откашлящи и успо-
кояващи дразненето свойства. В 
народната медицина се прилага 
също при ревматични оплаквания 
и трудно заздравяващи рани.
Действие: успокояващо дразне-
нето, откашлящо, противовъзпа-
лително, антивирусно, леко диуре-
тично, стимулиращо зарастване-
то на рани.
Форма на употреба: чай, компре-
си, налагания. 

Студен извлек при упорита, 
дразнеща кашлица
Успокоява дразненето, действа 
спазмолитично и противовъз-
палително
Съставки: теснолист живовляк, 
корен от медицинска ружа, цвят от 
лопен, цвят и листа от слез.
Приготвяне:  Смесват се по 2 ч.л.  
от всяка билка. 1 ч.л. от билкова-
та смес се накисва в 1 чаша студе-
на вода; загрява се леко (до макс. 
телесна температура!) и се оста-
вя се да престои 5-10 мин., прецеж-
да се и по желание може да се под-
слади с мед. 
Начина на употреба: Изпиват се 
няколко чаши на ден. 

Дребнолистна липа  
(Tilia cordata)
Стимулира имунната система и 
потенето
Области на приложение: Липо-
вият цвят се прилага най-вече за 
облекчаване на простудни симп-
томи – свързаните със заболя-
ването кашлица и повишена тем-
пература. Използва се цялото 
съцветие заедно с прилежащи-
те листа.
Действие: стимулиращо потенето, 
температуропонижаващо, успокоя-
ващо кашличното дразнене, иму-
ностимулиращо, диуретично, спаз-
молитично, успокояващо.
Форма на употреба: чай. 

Черен бъз (Sambucus nigra)
С изпотяващ и диуретичен ефект
Области на приложение: Цве-
тът от черен бъз помага за по- 
бързо справяне с придружени с 
висока температура простудни 
или грипни състояния и за про-
чистване на белите дробове от 
секрети при бронхит. В разтвори 
за гаргара и бани оказва дъбилен 
ефект и поради това антибак-
териално действие. Плодовете 
от черен бъз подсилват имунна-
та защита.
Действие: стимулиращо потене-
то, диуретично, температуропо-
нижаващо, повишаващо бронхи-
алната секреция, имуностимули-
ращо.
Форма на употреба: чай, бани, 
разтвор за гаргара. n

Противопростуден чай 
Стимулира потенето и действа 
антибактериално
Съставки: цвят от липа, цвят от 
черен бъз, цвят и листа от мащерка.
Приготвяне:  Смесват се по 2 ч.л.  
от всяка билка. 2 ч.л. от билкова-
та смес се заливат с 500 мл вряща 
вода; оставят се да се запарят 10 
мин. и се прецеждат.
Начина на употреба: Изпиват 3 до 
4 чаши на ден с около 250 мл  чай, 
който се приема топъл.
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малко да се охлади и се при-
ема на малки глътки. Налят в 
термос, чаят с джинджифил е 
много подходящ за дълга зимна 
разходка. 

Мехлем от имел
135 мл етерично масло от имел, 
20 г ланолин и 20 г пчелен восък 
се разтапят на водна баня до 
пълно хомогенизиране на със-
тавките. После сместа се сваля 
от котлона и се охлажда до 45 
градуса. 150 мл чай от имел 
се затопля също до 45 гра-
дуса и при постоянно бърка-
не се добавя към мазнината. 

Бъркането продължава, докато 
мехлемът се охлади. После се 
добавят по три капки етерично 
масло от хвойна и смирна и се 
пълни в подходящ, добре затва-
рящ се стъклен съд. При често 
нанасяне на ръцете мехлемът 
оказва благотворно затоплящо 
действие.

Достатъчно сън  
и движение

Когато човек е изморен и недо-
спал, сърцето бие по-бавно и 
движението на кръвта в организ- 
ма също се забавя. При това 
страдат най-вече ръцете и кра-

Съдържащите се в розмарина 
етерични масла регулират кръ-
вообращението и стимулират 
циркулацията на кръвта.

Подправки,  
които затоплят

Който страда от студени ръце 
дори в затворени помещения, 
лесно мръзне и може бързо 
да преохлади тялото си, кога-
то е навън. С люти подправ-
ки като черен пипер и чили, но 
също с канела или кардамон 
човек може добре да загрее 
тялото си. Те регулират кръво-
обращението в цялото тяло и 
по този начин затоплят също 
ръцете. Една люта супа напри-
мер действа като вътрешен 
радиатор.  

10 СЪВЕТИ СРЕЩУ СТУДЕНИ РЪЦЕ
По време на разходка, пазар или спорт студени-
те ръце са неприятен, понякога болезнен стра-
ничен ефект на есенно-зимния сезон. Няколко 
съвети и прости домашни средства могат да 
помогнат за връщане на топлината в дланите, 
за поддържането им топли и подвижни.

Поддържайте  
ръцете си сухи

Най-вече през студените месе-
ци на годината ръцете тряб-
ва да бъдат държани на сухо. 
Докато влагата се изпарява от 
кожата, кръвоносните съдове 
се свиват и затоплящата тяло-
то кръв не може да циркули-
ра добре в дланите. Затова е 
разумно човек да носи кърпич-
ки със себе си и да избърсва 
добре ръцете си след намокря-
не или правене на снежни топки 
например. Постарайте се да 
не мокрите ръкавиците си или 
носете втори чифт за смяна, ако 
не ви се прави снежен човек с 
голи ръце. Който често страда 
от студени ръце, е добре да си 
подсигури подходящи ръкави-
ци – макар по-малко елегант-
ни, по-добре сгряват тези с един 
пръст, а не с 5; най-топли са 
изработените от вълна, а не 
от кожа. При практикуване на 
спорт на открито ръкавиците 
трябва да бъдат специализи-
рани (от функционални мате-
рии), да бъдат поддържани сухи 
и винаги да се носят резервни.
 

Розмариново масло
Затоплящото розмариново мас-
ло е ценено домашно средство 
срещу студени ръце. Нарежете 
на едро 3 розмаринови клонче-
та, поставете ги в добре затва-
рящ се стъклен съд и ги залей-
те с висококачествен зехтин. 
Оставете ги да престоят 6 сед-
мици на топло, но не прекале-
но слънчево място. После пре-
цедете маслото и го напълнете 
в подходяща бутилка. При необ-
ходимост втривайте в ръцете 
с кръгови масажни движения. 

Джинджифил
Чаят от джинджифил притежа-
ва приятно мека лютива нотка, 
а оказва същото действие като 
черният пипер и чилито. Той 
регулира кръвообращението и 
при редовна употреба може да 
сложи край на студените ръце. 
За една чаша чай са доста-
тъчни 1 до 2 шайби джинджи-
филов корен, които в зависи-
мост от желанието за степента 
на лютивост може да се наре-
жат на едро или настържат на 
ситно ренде. После се заливат 
с вряща вода, оставят се да се 
запарят 5 минути и се прецеж-
дат. По желание чаят може да 
се подслади с мед, оставя се 
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ката – най-отдалечените от жиз-
неноважните органи части на 
тялото. Така те са по-зле кръво- 
снабдени и следователно по-сту-
дени. Хората, които се наспиват 
достатъчно – между 6 и 9 часа 
според индивидуалната потреб-
ност – мръзнат много по-рядко. 
Който се чувства уморен през 
деня, може да стимулира цирку-
лацията на кръвта чрез движе-
ние. Дори само протягане и леко 
разклащане на ръцете и краката 
в рамките на 1 минута, може да 
направи чудеса.

Масажи
Стимулиращите кръвообраще-
нието масажи с четка, специал-
ни уреди или ръкавици се гри-
жат топлината да се разпреде-
ля равномерно по цялото тяло. 
Тъй като при студ крайниците 
по-принцип са най-зле кръво- 
снабдени, масажът трябва 
винаги да започва от тях. После 
с внимателни кръгови движения 
трябва да минава през коре-
ма, гърдите и гърба и накрая 
пак да завърши с масаж на 
краката и ръцете. При това е 
важно също да се избягват вся-
какви субстанции, които влоша-
ват кръвообращението и водят 
до изстудяване на крайниците. 
Кам тях спадат между другото 
кофеинът, никотинът и алкохо-
лът. Това е и причината пушачи-
те да се оплакват много по-чес-
то от студени ръце.

Бани на ръцете
След дълга разходка или пре-
стой на открито ръцете често са 
ледено студени, независимо от 
ръкавиците. Баня на ръцете с 
постепенно добавяне на топла 
вода може бавно, трайно и без-
стресово да възстанови топли-
ната в тях. За целта подходящ 
съд се пълни с вода не по-топла 
от 38 градуса, която постепенно 
се загрява до 42 градуса чрез 
постепенно доливане на горе-
ща вода. Добавянето на няколко 
капки розмариново масло може 
да подсили затоплящия ефект. 
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Липса на желязо
Който постоянно страда от сту-
дени ръце и крака, е добре да 
се консултира с лекар. Ако кръ-
вен тест покаже дефицит на 
желязо, в хранителния план е 
разумно да се интегрират пове-
че съдържащи желязо продукти 
като месо, варива, сушени кай-
сии и тиквени семки. Не бива да 
се забравя също така, че желя-
зото се усвоява по-добре от 
организма с помощта на вита-
мин С. Затова не забравяйте 
да добавите чаша портокалов 
фреш към закуската или обяда.

Витамин С
Стеснени съдове и дължащо 
се на това лошо кръвообра-
щение също могат да са в 
основата на студените ръце. 
Причина за стесняването често 
са отлаганията, които се про-
явяват преди всичко тогава, 
когато по вътрешните съдови 
стени се появят малки ранич-
ки. Превантивна мярка срещу 
това е богатото на витамини и 
особено на витамин С хранене: 
той подсилва съдовите стени и 
предотвратява появата на цеп-
натини, при това действа като 
антиоксидант срещу свободни-
те радикали в кръвта. Към осо-
бено богатите на витамин С 
храни спадат черешите ацеро-
ла, шипките, плодовете от мор-
ски зърнастец, касисът, броко-
лите и цитрусовите плодове.  n
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НЕВРОДЕРМИТ: МЕКО И ЕФЕКТИВНО 
СРЕЩУ СЪРБЕЖА

Хората със системни заболявания най-често се 
повлияват добре от натуралните средства за 
лечение и грижа на кожата. Дори когато лечение-
то е невъзможно, растителната аптека подобрява 
симптомите и облекчава живота на засегнатите.  

Невродермитът има много 
лица. Докато някои хора с 
атопчни екземи (повтарящи 

се кожни възпаления, появяващи 
се в рамките на атопичен терен) 
страдат от суха кожа през по-го-
лямата част от живота си или реа-
гират чувствително на материали 
като вълна, при други засегнати 
оплакванията се проявяват на фази 
в мъчителен сърбеж, болезнени 
втвърдявания или остри възпале-
ния, които се поддават трудно на 
лечение. Невродемитът е хронична 
болест, която е нелечима. Но човек 
може да направи много, за да об- 
лекчи симптомите й и да живее със 
заболяването добре. За това ефек-
тивна помощ предлага природата.

та, засегнатите трябва винаги да 
внимават за достатъчното им наба-
вяне в организма, а през зима-
та също за жизненоважната дос-
тавка на витамин D. Те се нуж-
даят и от допълнителна порция 
омега-3-мастни киселини, които се 
съдържат в изобилие във високока-
чествените растителни масла като 
лененото, конопеното или масло-
то от пореч.
За сметка на това по-внимателни 
трябва да бъдат при консумацията 
на храни с богато съдържание на 
хистамин, които засегнатите често 
пъти избягват и сами вследствие на 
негативния си опит с тях. Най-вече 
консумацията на червено вино се 
свързва с обостряне на състояние-
то и интензивни атаки от сърбеж, но 
също при рибата, морските даро-
ве и месото (които между другото 
са отлични доставчици на полезна-
та омега-3-мастна киселина) често 
пъти по-малкото означава повече. 
Страдащите от невродермит при 
всички случаи е добре да избяг-
ват цитрусовите плодове, тъй като 
по правило трудно понасят техни-
те киселини.   

Опасни периоди
При високи температури през лято-
то или ниски през есента и зима-
та чувствителната кожа редовно 
изпада в криза, тъй като способ-
ността й да се адаптира гъвкаво 
към топлина или студ е нарушена. 
В тези периоди е особено важно да 
й се обръща специално внимание. 
При външна температура от плюс 
8 градуса и надолу кожата редуци-
ра производството си на мазнина. 
Студеният въздух задържа по-мал-
ко влага от топлия, но и загретият 
въздух в затворените помещения 
също не е идеален като източник на 
влага. Така зимният въздух обре-
менява кожата в много отношения.
През студените месеци на година-
та за страдащите от невродермит 
проблемни са също предизвикани-
те от дрехите механични дразнения, 
особено когато са тесни или плътно 
прилепнали към тялото. Често при 
ниски температури кожата на врата и 
шията реагира чувствително не само 
на бодливия шал, но и при допир със 
собствената коса. Засегнатите, раз-
бира се, трябва да се пазят от студа, 

но е от голямо значение какви мате-
рии влизат в контакт с кожата им: 
мекият пениран памук, висококачес- 
твената вискоза, тенселът или ко- 
прината не би следвало да създават 
проблеми, вълната за сметка на това 
– колкото и да е топла и благородна 
– за повечето е табу.

Прекомерна грижа?
Eжедневната грижа за кожата изис-
ква индивидуален баланс, който 
трябва постоянно да се напасва 
към външните условия и вътреш-
ните състояния на организма. От 
една страна кожата трябва да бъде 
оптимално снабдена с влага и маз-
нини, от друга е важно да се сти-
мулира способността й за саморе-
гулиране, за да се поддържа естес- 
твеният й мастно киселинен защи-
тен слой по най-добрия възможен 
начин. При прекомерна грижа обаче 

чувствителната кожа може да влоши 
състоянието си. Понякога топлият 
душ и кремът за тяло й се отразяват 
добре, понякога употребата на пред-
назначено за душ растително масло 
е по-добре да се втрива заедно с 
водата. В друг период пък е възмож-
но отново да се предпази най-добре 
с помощта на богат на мазнини бал-
сам за тяло. За правилния избор на 
грижа при всички случаи помага да 
се развие добро усещане за текущи-
те нужди на кожата.

Кожата и стресът 
За всички засегнати от невродер-
мит е важно да полагат постоян-
ни, внимателни грижи за кожата си 
и да водят здравословен живот, за 
да отлагат или избягват нови епи-
зоди на обостряния на болестна-
та картина. При това важна роля 
играе психиката, тъй като е дока-
зано, че винаги има причини за 
възникването на екземи и те се 
проявяват по-силно в периоди на 
извънредно натоварване или про-
дължителен стрес. В това отноше-
ние интелигентното управление на 
стреса, както редовната физическа 
активност и релаксация създават 
добра основа за здравето на кожа-
та. Също толкова важен е начи-
нът на хранене, тъй като червата и 
кожата се намират в тясно взаимо-
действие помежду си.

Растителни масла  
за храносмилането
Страдащите от невродермит често 
пъти не могат оптимално да усвоят 
и използват витамините от В-група. 
Поради факта обаче, че те са осно-
вополагащи за здравето на черва-
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Специалистите единодушно съвет-
ват страдащите от невродермит да 
не взимат душ или вана всеки ден. 
Особено при децата е добра идея 
да не се следват стриктно всеки-
дневните бани. Хладката (или сту-
дената) вода се отразява по-добре 
от горещата, понякога при съзнател-
но провеждани студени стимулации 
се забелязва дори лечебен ефект.  
След почистване на тялото с пес-
теливо използвани хидратира-
щи измиващи субстанции, е най-
добре да се нанесе избран про-
дукт за грижа върху все още влаж-
ната кожа. Подходящите растител-

Лечебните и поддържащите сред-
ства за грижа от природата могат 
да предложат много възможнос-
ти за индивидуално облекчаване 
на оплакванията. При системни-
те заболявания като невродермит 
това е безценно.

Олио за душ и тяло
Съставки: масло от коноп, пореч 
или вечерна иглика; няколко капки 
етерично масло с медицинско 
качество от лавандула, мащерка 
или роза според предпочитанието.
Начин на приготвяне: 150 мл рас-
тително масло се смесва с 4-5 
капки етерично масло. 
Употреба:  Грижата с растител-
ни масла е особено подходяща 
за превантивно лечение и защи-
та на чувствителната и суха кожа. 
Олиото се нанася непосредствено 
след почистването върху все още 
влажна кожа, като леко се втрива 
в нея. За употреба като душ олио 
трябва да се смеси в съотноше-
ние 1:1 с неутрална измиваща суб-
станция.

Варива за добро обезпечаване  
на организма с витамин В

Здравата кожа и интактната чревна флора са в тясна взаимовръзка. За 
здравето на червата пък са незаменими витамините от В-група, които 
често пъти не могат да се оползотворят добре от страдащите от невро-
дермит хора. Особено ако са вегетарианци или се хранят предимно с 
растителни продукти – което всъщност се препоръчва на засегнатите – 
е важно да се внимава за осигуряване на достатъчно В-витамини. При 
това не трябва да се забравя, че много от добрите доставчици на вита-
мин В като пилешкото и пуешкото месо, риби като скумрията, но също 
морските дарове, твърдото сирене и ядките са богати на хистамин, който 
може сериозно да влоши болестната картина. Затова салатите, зелените 
зеленчуци и различните сортове зеле би следвало да са с ключова роля 
в хранителния режим на страдащи-
те от невродермит. Същото важи 
за варивата, които допълнително 
доставят на тялото ценни белтъчи-
ни и важните B-витамини. В рамки-
те на вегетарианска или веганска 
диета варивата са от първостепен-
но значение.

лечебните й сили и „ефектът на капа-
ка върху гърнето“ се появява по-рядко 
– механизъм, при който вече раздраз-
нената кожа реагира на прекомер-
на, мазна грижа с интензивен сърбеж.

Помощ при  
остър сърбеж
Сърбящата кожа се нуждае от ефек-
тивна грижа. При налично възпа-
ление или мокреща екзема, посе-
щението при дерматолог е задъл-
жително - инфекцията винаги тряб-
ва да се лекува. При ранно прила-
гане сърбежът може да бъде овла-
дян с дъбова кора. Тя може да бъде 
използвана под формата на мехлем 
или при остри състояния като нала-
гания и компреси, които донасят 
бързо облекчение. 

ни масла или разработените на тази 
основа кремове и мехлеми проник-
ват в по-дълбоките слоеве на кожа-
та и транспортират активните със-
тавки на всички етерични масла, 
евентуално добавени в продук- 
та. При това чувствителната кожа 
понася по-добре бедните на ком-
поненти продукти за грижа в срав-
нение със съдържащите множес- 
тво различни съставки. Основното 
правило при всички случаи важи и 
тук: да се прилага единствено тол-
кова и такава грижа, от която кожата 
действително се нуждае. Така няма 
да се стигне до отслабване на само-
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Мазен балсам с дъбова кора
Съставки: 50 г база за мехлем от 
аптеката на естествена основа като 
масло от ший, ланолин или пче-
лен восък; 1 с.л. хамамелис (кора и 
листа); 1 с.л. дъбова кора.
Начин на приготвяне: От хама-
мелиса и дъбовата кора се прави 
отвара (около 150 мл вода, мини-
мум 10 мин. варене). Базата за 
мехлем се втечнява на парна баня 
и се обединява с отварата, като 
двете течни съставки трябва да са 
с една и съща температура, докато 
се бъркат със стерилна стъклена 
шпатула или пръчка. После смес-
та се пълни в чисто стъклено бур-
канче. Ако се затваря добре и се 
използва чиста шпатула, балсамът 
е годен за употреба 3 до 4 месеца.
Употреба:  За грижа на екстрем- 
но сухи участъци по кожата. Под- 
ходящ преди всичко за превантив-
на защита.

Чай за здрава кожа
Съставки: по 30 г коприва, мащер-
ка, вероника и невен; по 20 г бял 
равнец, черупки от орех и мента;  
10 г кора от дъб.
Начин на приготвяне: 1 ч.л. от 
билковата смес се залива с 1 чаша 
вряща вода, оставя се да се запари 
10 минути и се прецежда. 
Употреба:  Като лечение да се при-
ема няколко седмици по 2 чаши 
на ден.

Трениране на адаптивността
Страдащите от невродермит рядко посещават сауната. Много от засегна-
тите инстинктивно избягват да се наслаждават на здравословното поте-
не, тъй като екстремно високите температури и последващите охлаждащи 
водни процедури изсушават допълнително и без това обременената кожа. 
Повечето хора с невродермит обаче лошо се приспособяват към темпера-
турните промени, а и по принцип се справят трудно с потенето. Но именно 
адаптивността може да бъде тренирана в сауната и това е една възмож-
ност. Струва си човек поне да опита – температурните разлики под фор-
мата на потене и водни процедури за охлаждане могат трайно да подоб-
рят адаптивните способности на 
кожата, включително при невродер-
мит. Напускането на индивидуална-
та зона на температурен комфорт от 
време на време също може да има 
положителен ефект. При всички слу-
чаи опитът си заслужава. По-добре 
е, разбира се, посещенията да се 
правят при добра болестна картина.

Успокояваща баня  
при остри оплаквания
Съставки: етерично масло с меди-
цинско качество от лавдан (цистус); 
сол от мъртво море; черен чай.
Начин на приготвяне: В 4 с.л. сол 
внимателно се разпределят 8-10 
капки масло от цистус и се разбър-
кват с 1 ч.л. фино смлян черен чай. 
Употреба: При остри оплаквания 
да се добави към водата за вана. 
Да се избере ниска температура на 
водата и да се ограничи престоят 
във ваната. Да не се прилага всеки-
дневно. След ваната тялото да се 
изплакне с чиста хладка вода.

Компреси с отвара  
от дъбова кора
Съставки: дъбова кора.
Начин на приготвяне: 1 с.л. дъбо-
ва кора се сварява в половин литър 
вода (5 минути). Отварата се оста-
вя да се охлади, в нея се потапят 
памучни ленти и се налагат или 
увиват около засегнатите места по 
кожата. Отгоре се завиват с друго 
памучно парче или кърпа. 
Употреба: Да се прилага в про-
дължение на няколко дни при 
силен сърбеж, възпаление по кожа-
та или мокреща екзема. Донася 
бързо облекчение. Компресът да се 
остави да действа толкова дълго, 
колкото се усеща като приятно. 
Внимание: отварата от дъбова 
кора е силно боядисваща.




