
Вътрешен часовник:  
Как тиктака човешкото тяло?

Първа помощ  
с теснолист живовляк

Край на митовете:  
Яйцата са здравословни!

Мека помощ при проблемна 
кожа на лицето Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

март, април ‘2021
брой 126

СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА
тираж 60 000 екз.

безплатен 

екземпляр

www.naturprodukt.bg



2

ВЪТРЕШЕН ЧАСОВНИК:  
КАК ТИКАТАКА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО?

Всички живи същества на 
Земята функционират по 
един и същи начин. Подобно 

на другите, и човешкото тяло 
притежава вътрешен биологи-
чен часовник, който в рамките на 
24-часов ритъм контролира пра-
вилното функциониране на орга- 
низма. Той е от фундаментално 
значение за моделите на съня, но е 
свързан също с чувството за глад, 
обмяната на веществата, дейност-
та на сърцето, психическото здра-
ве, имунната система и много други 
органични функции.

Какво представлява  
биологичният часовник?
Именно вътрешният часовник 
е този, който поддържа всичките 
телесни функции в равновесие.  Те 
се регулират от миниатюрен цен-

Мозъкът използва нерви и хормони, за да поддържа и настройва функцията на вътрешните ни 
органи в 24-часов ритъм. Специалисти обясняват защо трябва да се вслушваме в биологичния 
си часовник, как да го разбираме, настройваме и се синхронизираме с него.

тър в мозъка, наричан хипотала-
мус, който регистрира също слън-
чевата светлина. Мозъкът използ-
ва нерви и хормони, за да управля-
ва 24-часовия ритъм на вътрешни-
те органи, като подпомага организ- 
ма да се ориентира кога трябва да 
яде, почива, спи, расте или рабо-
ти. Според еволюционните биолози 
вътрешният часовник представля-
ва „консервиран“ механизъм, което 
означава, че от еволюционна глед-
на точка той съществува от мили-
они години. При това най-често се 
„консервират“ неща, които са наис-
тина полезни. 
Специалистът по еволюционна 
биология Елла Ал-Шамаи обясня-
ва как всъщност функционира този 
механизъм с помощта на интере-
сен експеримент, при който бивши 
командоси изкарват 10 дни в про-

ви нужди, но така че да прекарват  
повече време в пълна тъмнина. 
Целта била да се проследи как ще 
реагира вътрешният часовник на 
продължителна липса на светлина.
В третата фаза проучваните лица 
били поставяни в режим на джет 
лаг. Т.нар. джет лаг ефект се наблю-
дава например при дълги или през- 
океански пътувания със самолет, 
когато за кратко време се преко-
сяват няколко часови зони.  При 
това се нарушава т.нар. циркаден 
ритъм, работещ на строг 24-часов 
режим, който се удължава или скъ-
сява изкуствено при дългото пъту-
ване. На организма обаче е необхо-
димо време за ориентация и прена-
стройване на мозъка, поради което 
се наблюдават функционални нару-
шения. Безсъние, гадене, стомаш-
ни болки и цялостен дискомфорт са 
сред често срещаните неприятни 
симптоми. При участниците в екс-
перимента този ефект бил стиму-
лиран чрез будене или указания за 
хранене и спортуване в необичай-
ни часове, като хаотичният режим 
бил поддържан в продължение на 
няколко дни без прекъсване.

Какво докладвали  
участниците?
Според собствената им оценка те 
не се чувствали добре. Загубили 
чувството си за време и го опре-
деляли като съвсем различно от 
действителното. Третата фаза на 
експеримента, когато сънят им 
бил прекъсван по различно време, 
напълно ги извадила от строя. 
Независимо от това, че като бивши 
командоси участниците били зака-
лени и привикнали на трудни усло-
вия на живот, определили тези 10 

тивоатомен бункер в пълна изо-
лация и без наличието на естес- 
твена светлина. Според изследо-
вателите живеем в модерен свят, 
в който поради светлинно, звуково 
и информационно претоварване за 
съвременния човек е много труд-
но да регистрира до каква степен 
се влияе от  биологичния си часов-
ник и кои фактори му въздействат. 
 За какво става въпрос  
в експеримента с бункера?
Наблюдаваните лица били затва-
ряни поединично в противоатомен 
бункер, като били напълно изоли-
рани от външния свят и достъпа на 
естествена светлина. Така те пре- 
ставали да имат усещане за време 
и учените били в състояние да про-
следят какъв ефект оказва това 
върху биологичния им часовник.  
Експериментът протичал в 3 фази. 
През първата фаза в началните 
няколко дни участниците просто 
били затваряни в бункера, т.е. изо-
лирани както от външния свят, така 
и от други хора, и били инструкти-
рани да следват основните си все-
кидневни функции – ядене, спане, 
спорт, четене – според собствена-
та си преценка, т.е. когато те пре-
ценят, без да разполагат с пряка 
или косвена информация за това 
колко е часът. Те нямали достъп 
до естествена светлина, но може-
ли сами да регулират осветление-
то в бункера. Като ставали от сън 
можели да палят лампата, а като 
си лягали да я гасят. 
Втората фаза на експеримен-
та била „затъмнена“ и протичала 
при напълно изгасено осветление. 
Участниците разполагали един-
ствено със слаби фенери, които 
можели да включват за кратко, за 
да се ориентират при задоволява-
не на най-необходимите си бито-
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• Повече спокойствие и енергия
• Намалява умората, раздразнителността  
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• По една таблета два пъти дневно
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• Растителен лекарствен продукт
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

съня била изместена във времето 
средно с 3 часа в сравнение с оби-
чайния режим на будуване и сън. 
Точно като при старите, изостава-
щи или избързващи ръчни часов-
ници, които човек постоянно тряб-
ва да сверява и калибрира, за да е 
сигурен, че показват точното време. 
Подобен ефект се наблюдава и 
при някои внезапно ослепели хора. 
Изгубилият по време на служба 
в британската армия зрението си 
Марк Тредголд например внезап-
но потънал в мрак, като загубил 
напълно възприятието си за свет-
лина. Така се намирал във фаза на 
постоянна дезориентация и всеки 
ден измествал съня си с един час. 
Той описал колко бил летаргичен и 
как това се отразило на настроение-
то му, което още веднъж илюстрира 
влиянието, което може да има загу-
бата на светлина за дневния режим.

Как може човек  
да използва наученото  
във всекидневния живот?
Ситуацията, в която били поставе-
ни наблюдаваните в експеримен-
та командоси, била, разбира се екс-
тремна. Но от еволюционна гледна 
точка модерният живот е също доня-
къде екстремен, тъй като много хора 
прекарват дните си с малко естес- 
твена светлина – нещо, за което не 
са създадени. Затова първият съвет 
на специалистите е да се потър-
сят начини за интегриране на пове-
че слънчева светлина в ежедневие-
то: да се използва велосипед за оти-
ване на работа вместо метро или 
обедната почивка да се прекарва 
в парка вместо в близкото кафене.
Друг интересен факт, който изтък-
ват изследователите е, че организ- 
мът се управлява от своеобразен 
„главен часовник“, докато различ-
ните органи или органни систе-
ми разполагат със свои собстве-
ни часовници. Способността им 
да извършват определени дейнос-
ти следователно зависи от вре-
мето на деня. Това много ясно се 
е видяло и от проведените тесто-
ве на участниците в експеримен-
та с бункера. Много хора напри-
мер си мислят, че е добре денят 
да започва със спортна дейност, 
но това не им се получава добре и 
те буквално насилват тялото си за 
сутрешните упражнения. За това 
има съвсем основателна причина: 
след ставане от сън организмът 
все още не е напълно буден, зато-
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дни като тежко изпитание. Това 
донякъде се дължало на пълна-
та изолация и липсата на контакт 
с други хора, но немалка роля изи-
грал също фактът, че тялото и пси-
хиката им били извадени от равно-
весие. Повечето изглеждали, а и 
споделили, че се чувствали деба-
лансирани и нещастни.

Какви наблюдения  
били направени?
По време на първата фаза участ- 
ниците в експеримента все още се 
придържали към 24-часовия цикъл, 
макар да не разполагали с никакви 
ориентири за време. Той не се про-
менил рязко към 36- или 12-часов. 
Това означава, че този цикъл не 
се диктува от ръчния часовник, 
мобилния телефон, телевизионни 
предавания или други ориентири 
от околния свят – биологичният 
часовник разполага със собствено 
отброяване на времето. Но изсле-
дователите забелязали, че наблю-
даваните от тях лица ставали от 
сън все по-късно и по-късно. 
По време на втората фаза при 
изключена светлина тези проме-
ни в модела на сън станали още 
по-изявени. Без наличието на свет-
лина участниците усещали биоло-
гичния си часовник все по-трудно, 
което довело до дезориентация. Не 
е ясно защо, но вътрешният часов-
ник на повечето хора тече по-дъл-
го от 24 часа и това било наблю-
давано също по време на този екс-
перимент. Ние се нуждаем от свет-
лина, за да можем да рестартира-
ме биологичния си часовник и да 
го калибрираме наново. Преди вли-
зане в бункера командосите запъл-
нили въпросници с обичайния си 
режим и навици, свързани с опре-
делени часове от денонощието. Но 
дори тези, които посочили постоя-
нен час на ставане от сън, незави-
симо дали са се будели сами или с 
помощта на будилник, при липса-
та на естествена светлина ставали 
все по-късно и по-късно. Накрая на 
10-дневния експеримент фазата на 
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очила, които филтрират синя-
та светлина вечер – това създава 
на тялото измамно усещане, че е 
по-тъмно, отколкото е в действи- 
телност. Преди хората е тряб-
вало да палят свещи, ако иска-
ли да работят до по-късно, които 
осигурявали приглушена светли-
на и така тялото постепенно се 
настройвало за сън. Съвременният 
човек разполага с ярка светлина 
до последната секунда преди да 
реши, че е време за сън. А това 
не помага на хората, обичащи да 
будуват до късно. 
За по-качествен сън специалисти-
те съветват да се прекарва пове-
че време на открито, за да се заре-
ди тялото със слънчева светлина. 
Ако човек спада към т.нар. сови е 
добре да се зарежда със сутреш-
на светлина, докато ако е от рано-
будните и иска да измести часов-
ника си по-напред, да поема пове-
че слънце следобед. По този начин 
режимът на двамата партньори 
може да се доближи и ежедневие-
то им да стане по-хармонично.

Какви други съвети  
предлагат експертите?
За да се поддържа в постоянен 
ритъм биологичният часовник, е 
добре човек да се храни и си ляга 
всеки ден по едно и също време. 
Преди сън е разумно да не изпол-
зва телефон или таблет, но ако 
все пак се налага или чете книга 
в електронен формат, е добре 
устройството да е в нощен режим 
с филтър за синя светлина. 
При хора с нестандартно работ-
но време могат да се наблюдават 
сериозни разминавания с вътреш-
ния часовник. Така например рабо-
тещите нощна смяна могат да имат 
сериозни проблеми със заспиването 
или пък да спят в продължение на 
24 часа без прекъсване. Експертите 
твърдят, че дори при подобни разми-
навания с естествения биологичен 
ритъм трябва да се спазва постоя-
нен режим на сън всеки ден, също и 
в почивните дни. Да се следва един 
и същ график, дори да е нестандар-
тен, е много по-добре за вътрешния 

нощни птици и в съвместния им 
живот да се натрупва напрежение 
от създалия се режимен дисба-
ланс. Подобен проблем не е ряд-
кост, тъй като около 25% от хора-
та спадат към т.нар. ранобудни 
„чучулиги“, а други 25% към т.нар. 
нощни „сови“ и връзките между 
тях съвсем не са рядкост. Макар 
да изглежда маловажен, във все-
кидневната рутина подобен про-
блем може да се окаже непре-
одолим. Човек не може да про-
мени радикално къде се намира 
в спектъра „чучулиги-сови“, но е 
възможно да насочи вътрешния 
си часовник в определена посо-
ка. Изследователи на съня напри-
мер предлагат на „нощните птици“ 

ва е добре тренировките да се про-
веждат по-късно през деня, най-
добре следобед, но в никакъв слу-
чай вечер преди сън. Сутрин за 
сметка на това е добро време за 
обилна закуска, тъй като обмяната 
на веществата тогава е най-ефек-
тивна, докато вечер порциите тряб-
ва да са по-скромни, тъй като и 
храносмилането се контролира от 
строг часовник.

Възможно ли е напълно 
да се пренастрои  
биологичният часовник?
Често се случва партньори да имат 
различен ритъм на сън и будува-
не. Възможно е единият да е от 
ранобудните, а другият да е от т.н. 
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Ранобудните живеят по-дълго
Мащабно дългосрочно британско изследване показва, че късни-
те хронотипове са по-предразположени към заболявания като 
диабет и депресия. На какво се дължи това?
„Нощните птици“ са принудени да отиват сутрин на работа, независимо 
че според  биологичния им часовник все още са в състояние на дълбок 
сън. Но проблемите не се изчерпват само с това. Според едно мащаб-
но дългосрочно британско изследване активните нощем хора много 
по-често развиват телесни или психически заболявания, вследствие на 
които умират по-рано от ранобудните.  За това съобщават невроложка-
та Кристен Кнутсън от Северозападния университет в Чикаго и хроно-
биологът Малкълм фон Шанц от Британския университет в Съри в про-
фесионалното издание „Chronobiology International“. 
Данните са събрани от повече от 430 000 британци на възраст между 
38 и 73 години, взели участие в дългосрочното проучване “UK Biobank” 
и подробно разпитани за цикъла им сън-будуване: дали се определят 
като късно заспиващи, ранобудни или нещо по средата? Шест и поло-
вина години по-късно се оказало, че от определилите се като „нощни 
птици“ починали 10% повече хора в сравнение с ранобудните и това 
важело в еднаква степен както за мъжете, така и за жените. Сред 
по-възрастните участници този модел бил дори още по-ясно изразен. 
Взаимовръзката се наблюдавала дори тогава, когато други фактори 
като продължителност на съня или социално-икономически статус не 
били взимани под внимание. 
Изследователите открили изобилие от улики за възможните причини. 
Лягащите си по-късно хора като цяло се хранели по-нездравословно и 
по-често страдали от диабет, неврологични и стомашно-чревни заболя-
вания. Учените освен това установили почти двойно повече психически 
нарушения и разстройства при будуващите нощем. По-стари проучва-
ния определят „късните“ хронотипове като по-податливи на депресия, 
импулсивност, наркотична зависимост и сърдечно-съдови заболявания, 
отколкото са ранобудните хора. 
Според авторите обаче „нощните сови“ страдат преди всичко от несъот-
ветствието между вътрешния си часовник и наложения им отвън ежедне-
вен ритъм, към който не успяват здравословно да се приспособят. Наред 
с други неща, постоянният социален джет лаг влияе върху метаболиз- 
ма на глюкозата и генната експресия. Според направените констатации 
това не може да се дължи само на кратката продължителност на съня. 
Възможно е обаче по-продължителното излагане на изкуствена светли-
на вечер да нарушава в по-голяма степен производството на хормона на 
съня - мелатонин. По този начин нощната активност може да допринесе 
за инсулинова резистентност и да способства за възникването на диабет. 
Ритъмът на съня не може просто да бъде променен, обясняват Кнутсън 
и фон Шанц, тъй като хронотипът е отчасти наследствено обусловен. 
Непроменящото се време за сън и поемането на повече дневна светли-
на сутрин могат да помогнат, но това следва да бъде доказано с пове-
че тестове. На първо място двамата автори настояват за адаптиране 
на социалната среда към различните нужди, например за гъвкаво орга-
низиране на работното време и за преразглеждане на преминаването 
към лятното часово време, което представлява допълнително бреме за 
„нощните сови“ при адаптацията им към ежедневния ритъм.

часовник и му позволява да се наго-
ди по-успешно към необичайните 
модели на сън.
Друг проблем възниква от факта, 
че работното време най-често се 
фиксира от 9 до 18 часа, а това 
не винаги отговаря на индивиду-
алните фази на работоспособност 
на служителите. Така например на 
ранобудните се налага да изчакват 
началото на работния ден и да не 

оползотворяват най-продуктивни-
те си часове, а към края на работ-
ния ден да се трудят при намален 
тонус и концентрация. Докато нощ-
ните птици почти проспиват нача-
лото на работния ден и трябва да 
си тръгват, когато са най-работо- 
способни. Това е причината някои 
работодатели да определят плава-
що работно време, което позволя-
ва нагаждане на работното време 
към индивидуалния времеви гра-
фик. Така те определят възнаграж-
дението на служителите си въз 
основа на обема и качеството на 
свършената работа, а не на прес-
тоя им на работното  място. При 
дейности, които позволяват подо-
бен режим на работа, по този начин 
според хронобиолозите могат 
да се постигнат много по-доб- 
ри резултати. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ  
С ТЕСНОЛИСТ ЖИВОВЛЯК

Не може да се каже, че е рядък или екзотичен, среща се буквално 
под път и над път. Непретенциозното растение обаче е богато на 
множество полезни вещества и се радва на стара лечебна тради-
ция, като се прилага както външно за лечение на рани и подсилва-
не на кожата, така и вътрешно при катари на дихателните пътища и 
възпалителни промени на устната кухина и гърлото. 

се използват пресни листа от рас-
тението, тъй като са с най-ефектив-
но действие. Те не само съдържат 
повече активни вещества, но и се 
разтварят по-лесно във вода, тъй 
като растителните клетки са меки и 
пропускливи.

Живовлякът като лечебна 
билка и дива храна
На разположение на народна-
та медицина са били три мест-
ни вида: теснолист, среднолист и 
широколист живовляк, които са 
били използвани почти еднакво. 
Ако листата обаче се събирали 
за диви зеленчуци, съществувала 
известна разлика. Теснолистният 
живовляк с дългите си ланцетни 
листа имал по-нежни издънки и 
малко по-фин вкус. Освен полез-
но, растението в чинията се счи-

Още в древността „зелената пре-
връзка“ е била винаги под ръка 
при нараняване. Плиний препо-
ръчвал сок от живовляк дори при 
ужилване от скорпион или ухап-
ване от змия. Пътешествениците 
слагали листа от живовляк в обув-
ките си по време на дълги прехо-
ди, за да охладят и успокоят въз-
палените си крака. В продълже-
ние на стотици години живовлякът 
бил най-важното и лесно достъпно 
лечебно средство при рани, възпа-
ления и язви. Парацелз, който сам 
бил полеви лекар, твърдял, че: 
„Няма друго растение, което изсу-
шава и укрепва раните по-добре от 
плантагото.“

Събиране и съхранение
Не е нужно да се ходи надалече, за 
да бъде открито древното лечебно 
растение: живовлякът често расте 
покрай пътища, утъпкани пътеки 
или железопътни насипи, сухи лива-
ди, пасища или разорани площи. 
Тесните му листа имат успоред-

то съставки като иридоидни гли-
козиди, особено аукубин, слузни 
вещества и танини, флавоноиди, 
силициев диоксид, витамин С и 
др. Поради тази причина оказва 
ефективно противовъзпалително 
и антибактериално действие, има 
антивирусен и стягащ ефект. При 
това действа успокоително на раз-
дразнени лигавици, благоприятства 
зарастването на рани и подсилва 
кожата. Важно е да се знае, че лис-
тата на растението трябва да се 
събрат много внимателно, тъй като 
при натиск, уязвените участъци се 
оцветяват в черно при изсушава-
не. Това показва загуба на една 
от най-важните съставки, а имен-
но тази с антибиотично действие – 
аукубин, което със сигурност нама-
лява лечебните свойства на билка-
та. Добре е тя да се съхранява на 
тъмно, не твърде топло място и ако 
е възможно, херметично запечата-
на. Влагата, топлината и светли-
ната намаляват терапевтичната й 
сила. За чай е за предпочитане да 

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

ни жилки и са подредени в базал-
на розетка, а стъблата израстват 
до 40 см. Растението с ботаничес- 
ко име Plantago lanceolata цъфти 
от май до септември, като младите 
листа (напр. за салата) се събират 
преди цъфтежа - през март-май, 
листата за приготвяне на чай или 
отвари през май-юли, а семена-
та през есента от септември ната-

тък. Освен че е изклю-
чително богат на 

баластни вещес-
тва и фибри, 
теснолистни -
ят живовляк 
съдържа много 
други полез-
ни за здраве-
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тало за лечебно, тъй като наред 
с регулиращите храносмилането 
фибри могло също да компенсира 
недостига от витамин С след дъл-
гите зимни месеци на слабо вита-
минозна храна. „Приготвен и при-
еман с оцет и сол като зеленчук, 
той укротява тежката диария“, - 
се изтъква в “Macer floridus”. Най-
важният наръчник по билколече-
ние от Средновековието определя 
живовляка като едно от най-важ- 
ните лечебни растения. Днес 
неговите терапевтични свойства 
са научно признати и листата му 
се отглеждат комерсиално, за да 
се използват като лекарствено 
средство. Тъй като в теснолист-
ния живовляк активните съставки 
се комбинират по идеален начин. 
Успокояващите слузни вещества 
и противовъзпалителните флаво-
ноиди се комбинират с антибакте-
риалния ефект на вторичното рас-
тително вещество аукубин. Това 
превръща растението в едно от 
най-ценните фитофармакологич-
ни средства за простудни забо-
лявания със суха, дразнеща или 
спазматична кашлица, както и за 
повърхностни дразнения на кожа-
та. Между другото слузни вещес-
тва се съдържат в големи количес- 
тва също в семената. Те набъб-

гичните разкопки показват, че семе-
ната са се използвали като зърно в 
ежедневната каша. Днес те са пре-
открити за кухнята с диви билки.

Облекчение за белите дробове, 
гърлото и кожата
Теснолистният живовляк е една от 
най-ефективните лечебни билки. 
Отговорни за това са успокоява-
щите дразненето слузни вещес-
тва, както противовъзпалителни-
те и антибиотичните субстанции. 
Ако се приема като чай, тинкту-
ра или мед, помага при простуда, 
регулира обмяната на вещества-
та и действа диуретично. Когато се 
прилага под формата на мехлем 
или сок, успокоява кожните нара-
нявания и възпаления. 
Мед с теснолист живовляк 
успокоява кашлицата
Съставки за 1 буркан (около 250 г): 
2 пълни шепи пресни листа от тес-
нолист живовляк; 1 буркан течен 
мед (250 г); празен буркан с капач-
ка на винт.
Приготвяне: Листата се почист-
ват добре (но не се мият!) и се 
нарязват на ситно. Ако се нуждаят 
от измиване, се подсушават вни-
мателно с мека домакинска хар-
тия или памучна кърпа. В пра-
зен буркан се поставят ред листа 
и се заливат с мед, след това се 
поставя следващ ред и така до 
запълване на буркана. После бур-
канът се оставя на топло и тъмно 
място, като регулярно се разкла-
ща. Накрая се прецежда и пълни 
в друг чист, сух, добре затварящ 
се буркан.
Съвет: Ако медът не се преце-
ди, не е проблем. Теснолистният 
живовляк съдържа антибиотично 
действащи вещества, които не поз-
воляват на листата да мухлясат. 
Човек може да добавя меда към 
чая си дори с листата.
Употреба и действие: Медът с 
теснолист живовляк има действие, 
подобно на продаваните в аптеч-
ната мрежа сиропи като меко сред-
ство против кашлица и е особено 
предпочитан от децата. При вся-
какъв вид заболявания на диха-
телните пътища 2 - 3 с.л. на ден 
действат имуностимулиращо и 
успокояват кашлицата.

ват в червата, отделените слузни 
вещества успокояват дразненето 
и абсорбират храносмилателните 
токсини. Още по-добре действат 
семената на сродна на живовляка 
билка – индийския бял живовляк 
(Plantago psyllium), известна още 
като пясъчен живовляк. За меди-
цински цели се използват най-вече 
люспите на семената на индийския 
псилиум (Plantago ovata).

Семената помагат за  
поддържане на червата здрави
Растителните фибри са в състоя-
ние да се свързват 50 пъти повече с 
водата. Това активира чревните мус-
кули и води до бързо изпразване на 
червата. Но не само люспите, мас-
лото в семената също подпомага 
храносмилането и има лек слабите-
лен ефект. Между другото, археоло-
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Тинктура от теснолист 
живовляк помага при инфекция
Съставки за около 200 мл: 200 
мл алкохол (70%) от аптеката; 1 
пълна шепа пресни листа от тес-
нолист живовляк; добре затваря-
ща се тъмна бутилка.
Приготвяне: Добре почистените 
и изсушени листа се нарязват на 
ситно върху дървена дъска. После 
се накисват в алкохол в съотноше-
ние 3:5 и съхраняват в добре затво-
рен съд. Тинктурата се оставя да 
престои 5-7 дни на слънце, напри-
мер на перваза на прозорец, като 
всекидневно се разклаща. Преди 
употреба тя се прецежда и пълни в 
добре затваряща се тъмна бутилка. 
Употреба и действие: Приема се 
вътрешно при инфекции на диха-
телните пътища и устната кухи-
на като проблеми със зъбите или 
венците. Дозировката е 3 – 5 пъти 
дневно по 5 -7 капки в 1 с.л. вода. 
Разредената тинктура трябва да 
се държи в устата около половин 
минута и едва след това да се пре-

глъща. Външно се прилага при 
ухапвания от насекоми, наранява-
ния и кожни възпаления. За целта 
3 – 5 капки се капват върху на- 
влажнен с вода памучен тампон и 
той се налага върху пострадало-
то място, или то се потупва с него.
Съвет: Ефективна първа помощ 
при ухапвания от насекоми, малки 
порезни рани или ожулвания могат 
да предложат и пресни листа на 
живовляк. Листът трябва просто 
да се намачка малко с пръсти и да 
се потупва, наложи върху постра-
далото място или върху него да 
се изстиска малко сок. После цяло 
листо може да се фиксира като 
превръзка.
Чай с теснолист живовляк 
облекчава дишането
Съставки за 1 чаша: Пресни или 
сухи листа от теснолист живовляк; 
250 мл вода.
Приготвяне: 1 с.л нарязани на 
ситно листа от теснолист живовляк 
се заливат с 1 чаша вряла вода и 
се оставят 5 минути да се запарят 
под капак.
Употреба: След прецеждане чаят 
се пие на малки глътки. Приемат 
се 2 -3 чаши, като първата се изпи-
ва сутрин преди закуска.
Съвет: Подслаждането с мед 
подобрява ароматът и лечебното 
действие на чая.

Чаят  с теснолист живовляк 
е особено ценено средство 
за облекчаване на дразнеща 
кашлица. При това той може да 
бъде обогатен с други полезни 
лечебни растения с допълни-
телни откашлящи или разтва-
рящи секретите свойства като 
мащерка, копър или лопен. 
Много подходящ при инфекция 
на дихателните пътища е след-
ният билков микс: 15 г листа от 
теснолист живовляк, 10 г семе-
на от копър, 5 г цвят от лопен и 
5 г мащерка.

Индийският бял живовляк 
(Plantago psyllium) помага при 
констипация и регулира дефе-
кацията. При хроничен запек 
(обстипация) 2 с.л. леко намач-
кани или нарязани на едро 
семена от билката се накисват 
в 1 чаша вода, приема се цяло-
то съдържание и след това се 
изпива минимум ¼ л вода или 
билков чай. Приема се 3 пъти 
дневно, най-добре по време на 
хранене. Започва да действа 
след 12 до 24 часа. Максимален 
ефект най-често се наблюда-
ва след 2-3 дена. Лечението 
със семена от индийски бял 
живовляк не бива да се прилага 
при чревна обструкция (запуш-
ване на червата) или стеснява-
не на хранопровода, стомаха и 
чревния тракт.

50 градуса върху памучна кърпа 
или хартия за печене.
Употреба и действие: За под-
помагане на храносмилането 
изсушените семена се поръс-
ват върху ястието като семенна 
добавка. Като меко разхлабващо 
средство 1 – 3 ч.л. се накисват 
в малка чаша със студена вода 
и се изпива цялото съдържание 
заедно със семената. При леко 
разстройство се изпива само теч-
ността.
Мехлем с теснолист  
живовляк помага при белези  
и облекчава сърбежа
Съставки за 500 мл: 1 ½ пълни 
шепи пресни листа от теснолист 
живовляк; 550 мл растително 
масло (най-добре шарлан, слънчо-
гледово или рапично); 60 г пчелен 
восък; добре затварящ се стък-
лен буркан.
Приготвяне: Първо е необходи-
мо да се направи маслен извлек. 
За целта почистените листа се 
нарязват на ситно и се заливат с 
растителното масло. Внимание: 
Маслото не бива да се вари, а 
само да къкри. Ако олиото се 
загрее повече, съдът трябва 
да се свали за малко от котло-
на. Масленият извлек трябва да 
къкри на слаба температура за 
около 15 минути и след това да 
се охлади. После същото тряб-
ва да се повтори още веднъж. 
След второто охлаждане масле-
ният извлек се филтрира през 
кърпа и пълни в добре затваря-
ща се бутилка. От него в малка 
тенджера се отмерват 500 мл и 
се добавя пчелният восък. Всичко 
се загрява на водна баня, докато 
восъкът се разтопи напълно при 
постоянно бъркане. След това 
мехлемът се прехвърля в стери-
лизиран буркан с капачка на винт 
и се надписва.
Употреба и действие: Съдър-
жащите се в листата на тесно-
листния живовляк съставки уско-
ряват зарастването на рани и 
успокояват кожния сърбеж. 
Мехлемът е особено подходящ 
за лечение на белези и може 
да се нанася многократно през 
деня. При леки изгаряния и хемо-
роиди също донася облекчение и 
успокоява болката.

Раздвижване за червата  
и подсилване на кожата
Дребните семена на теснолистния 
живовляк също притежават голя-
ма лечебна сила. Техните люспи 
регулират храносмилането, ценни-
те им слузни вещества успокояват 
раздразнените черва. За да функ-
ционира това обаче, е необходимо 
да се приема много вода! Под фор-
мата на сок или мехлем пресните 
листа предлагат ефективна помощ 
при кожни наранявания. Те сти-
мулират заздравяването на рани, 
облекчават сърбежа и лекуват при 
ухапвания от насекоми.
Семена от теснолист живовляк 
стимулират храносмилането
Съставки за няколко порции: 1 
връзка стъбла със семена от тесно-
лист живовляк; купа; хартиен плик.
Приготвяне: От събраните стъб-
ла над купа с пръсти се изронват 
узрелите семена. Добре изсъхна-
лите семена се съхраняват в хар-
тиен плик.

Съвет: Ако в семената има оста-
тъчна влага (усеща се при изрон-
ването), те могат да се 
поставят във фурна с 
притворена вратичка 
и да се изсушат при 
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Здраве от кухнята
За да се използват по-пълноценно 
полезните свойства на растението, 
теснолистният живовляк навлиза и 
в кухнята. В сравнение със селско-
стопанските култури дивите рас-
тения съдържат значително пове-
че витамини, минерали и микро-
елементи. Подобно на коприва-
та, лапада и киселеца живовляк-
ът може да бъде консумиран в 
големи количества под формата 
на салати, супи, семенни добав-
ки или зеленчуци. Но внимание: 
по-старите листа са жилави и гор-
чиви. Най-подходящи са млади-
те издънки, събирани от март до 
май. Разположените в средата на 
розетката листа са най-крехки и 
вкусни. Ако се приготвят по-дълго 
на пара, придобиват по-силен рас-
тителен аромат. Преди всичко пъп-

ките имат вкус на печурки и могат 
да бъдат добавяни към ястия, на 
които отива гъбен аромат. Ето две 
идеи за разнообразяване на все-
кидневното меню и подсилване на 
здравето с теснолист живовляк: 
Камембер на грил с диви билки
Съставки за 4 порции: 150 г диви 
билки с големи листа (например 
от теснолист живовляк, левурда, 
киселец, пореч); 2 парчета не пре-
калено зрял камембер по 250 г ; 2 
ч.л. мед.
Приготвяне: Листата се измиват и 
добре изтръскват от водата. Върху 
работна повърхност се слагат два 
слоя прозрачно фолио с големи-
на около 30 х 40 см. Билките се 
разпределят в кръгове (с диаме-
тър около 25 см), като в центъра 
се слагат по-малките листа. Медът 
се затопля и се полива върху пар-
четата сирене, които се поставят 
в центъра на кръговете. С помощ-
та на фолиото билките се увиват 
около парчето сирене и се прикре-
пят с помощта на кухненски конец. 
Увитите в билкови пакети парче-
та сирене се пекат на грил тиган 
(евентуално с малко растителна 
мазнина на дъното) на невисока 
температура от всяка страна по 
3-4 минути. Сервират се с гризини 
или селски хляб. 
Съвет: Ако искате да превърне-
те рецептата в гурме преживява-

не, камемберът с диви билки може 
да се поднесе с мариновано гроз-
де. За целта листата от 2 стръ-
ка мента се нарязват на ситно и 
заливат с 40 мл сок от лайм, 1 ч.л. 
мед, 40 мл гроздова ракия (алтер-
нативно гроздов сок) и се разбър-
кват добре. 300 г гроздови зърна 
без семки се измиват, разрязват на 
половинки и оставят да престоят в 
маринатата минимум 30 минути. 
После грилованите парчета сире-
не се гарнират със зърната.
Пикантно масло с билки
Съставки за около 250 г: 250 
г масло; 1 връзка теснолист 
живовляк, 4-5 стръка див лук; 1-2 
скилидки чесън; 2 бр. цвят от глу-
харче (радика); 1 ч.л. смлян кими-
он; сол и черен пипер на вкус.
Приготвяне: Маслото се оста-
вя около 30 минути на стай-
на температура, за да омекне. 
Междувременно листата живовляк 
и стръковете див лук се изми-
ват, добре изтръскват от водата 
и нарязват на ситно. Скилидките 

чесън се обелват и смач-
кват с преса. От радико-

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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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

вия цвят се отделят единствено 
листенцата. Всичко се добавя към 
омекналото масло, разбърква се и 
се подправя на вкус със сол, черен 
пипер и 1 ч.л. смлян кимион. После 
с помощта на прозрачно фолио 
маслото се оформя като руло и се 
оставя да се стегне в хладилника. 
Употреба: Маслото с диви билки е 
подходящо за мазане на хляб. Но 
може да се сервира също, наря-
зано на шайби с дебелина 1-2 см 
като ароматна добавка към месо, 
риба и зеленчуци. n

Гъбено ястие без гъби: 
Нарежете млади листа на тес-
нолист живовляк напречно на 
влакната и задушете с наря-
зан на ситно лук в малко зех-
тин или масло. След 5 минути 
добавете млади пъпки от рас-
тението (трябва да са тъмни на 
цвят, тогава са крехки и с дели-
катен вкус) и малко мащерка. 
След още 5 минути подправе-
те със сол, черен пипер и сме-
тана. Да ви е сладко!
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от последните години, които опро-
вергават митовете за нездравослов-
ния ефект на яйцата. Едно от тях е  
проведено в университета в Пекин, 
където изследователска група прави 
оценка на данните на почти поло-
вин милион китайци, половината от 
които живеели в провинцията, а дру-
гите били градски жители. Те били 
на възраст между 30 и 79 години и 
изяждали средно по 0,47 яйца на 
ден – някои повече, други по-малко. 
В продължение на 9 години учени-
те наблюдавали доброволците, като 
документирали сърдечните заболя-
вания, инсултите и дължащите се на 
тях смъртни случаи.
Резултатът се оказал повече от 
изненадващ: участниците с най-ви-
сока консумация на яйца, които при-
емали минимум 5 на седмица, били 
със значително по-нисък риск от 
сърдечно-съдови заболявания, а 
именно с 11%, в сравнение с прие-
мащите само 1 или 2 яйца на сед-
мица. Взаимовръзката била особе-
но отчетлива по отношение на вида 
инсулт, който възниква в резултат на 
мозъчен кръвоизлив.

Яйцата и холестеролът 
Кокошите яйца действително доста-
вят много холестерол, но почти не 
се отразяват на холестероловите 
нива в организма, твърдят учените. 
Затова според актуалните студии те 
могат не само да допълват, но и да 
бъдат основна част от плана за пъл-
ноценно хранене. При това холес-
теролът изпълнява важни задачи в 
организма и е между другото основа 
за образуването на хормони и вита-
мини. Известно е, че тялото също 
синтезира холестерол, а постъпи-
лият отвън регулира така, че нивата 
му в кръвта да остават константни 
при здравите хора. Единствено, ако 
поради болестно състояние нива-
та на холестерола са трайно пови-
шени, има смисъл от хранителни 
ограничения и двигателни програми 
за намаляване на риска от сърдеч-
но-съдови заболявания. Често пъти 
обаче повишеният холестерол е 
наследствено обусловен и се повли-
ява незначително от подобни мерки. 

Единственият начин за справянето с 
него е да бъде понижен чрез меди-
каменти. Многобройни изследвания 
през последните години показват, 
че яйцата почти не оказват влияние 
върху нивото на холестерол в кръв-
та. Дори при консумиране до 5 яйца 
дневно в 70% от случаите не е било 
наблюдавано неговото покачване, 
а при останалите 30% е констати-
рано незначително (под 10%) пови-
шение. При това е установен също 
любопитният факт, че когато с хра-
ната постъпва значително количес- 
тво холестерол, организмът пони-
жава неговата синтеза и обратно. В 
изследването  на пекинския универ-
ситет е установено, че с всяко яйце, 
което участник е изяждал повече на 
седмица, той намалявал риска си от 
инсулт с около 8%!

Ценни доставчици  
на протеини,  
липиди и ензими
Като се изключи „проблемният“ 
хорестерол, яйцата са незаменим 
източник на редица ценни за организ- 
ма хранителни вещества. Яйчните  
протеини са смятани за еталон на 
висока биологична стойност, като 
около 60% от тях се намират в бел-
тъка, а останалите – в жълтъка. В 
протеините на яйцата се съдържат 
всички нужни на човешкия органи-
зъм аминокиселини, в това число 
осемте незаменими, които той не 
може да синтезира. Особено ценни 
между тях са метионинът и трипто- 
фанът. Метионинът има ключово зна-
чение за синтезата на важния хор-
мон адреналин, на аминокиселина-
та цистеин и други важни за организ- 
ма вещества. Триптофанът предста-
влява изходно съединение за син-
теза на хормона на съня мелато-
нин и на ниацин (витамин В3), който 

Изследване  
на консумацията на яйца 
Експертите по храненето действи-
телно са непостоянни в мнението си 
и често ни заливат с противоречива 
информация, но въпросът с яйца-
та надминава всичко. Докато до- 
скоро продуктът с несъмнено висока 
хранителна стойност бе повсемест-
но сатанизиран поради високото си 
съдържание на холестерол и считан 
за опасно нездравословен, напо-
следък е не само реабилитиран, но 
учените дори призовават за обилна 
консумация на яйца. Основание за 
това дават множество изследвания 

КРАЙ НА МИТОВЕТЕ:  
ЯЙЦАТА СА ЗДРАВОСЛОВНИ!
Яйцата са сред изключенията, на които човек си позволява да се наслаждава 
рядко. Дълго време експерти предупреждаваха за високото им съдържание 
на холестерол и опасността от отлагания по съдовете. Съвременните спе-
циалисти обаче са на друго мнение: яйцата са изключително здравословни 
и повлияват благотворно организма, дори холестероловите нива! 

Когато наскоро Германското 
дружество по хранене (DGE) 
преразгледа своите десет 

златни правила за оптимално хра-
нене, отсъстваше референция-
та, внушавана от години: текстът, 
според който яйца трябва да се 
консумират само в умерени коли-
чества не присъстваше сред екс-
пертните съвети. Какво означава 
това? Трябва ли да продължаваме 
да приемаме яйца? Дори повече 
яйца? Така изглежда. Тъй като спо-
ред съвременното научно позна-
ние яйцата не само не са нездра-
вословни, а изглежда се отразяват 
много добре на тялото ни – както 
отвътре, така и отвън.
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взима активно участие в производ-
ството на енергия и образуване-
то на хемоглобина. При това спо-
собства също за понижаване нивото 
на „лошия“ холестерол и триглицери-
дите, за нормализиране работата на 
сърцето, стимулира производство-
то на храносмилателни ензими и т.н.
От наситените мастни киселини се 
съдържат основно палмитинова и 
стеаринова. От фосфолипидите пре-
обладават лецитинът, кефалинът и 
сфингомиелинът. Особено важен сред 
тях е лецитинът. Той не само съдей- 
ства за доброто състояние на черния 
дроб, но притежава също антискле-
ротично, невропротективно и хиполи-
пидемично действие. Според учени-
те именно на лецитина до голяма сте-
пен се дължи фактът, че независимо 
от високото си съдържание на холес-
терол, яйцата не способстват за него-
вото повишаване в кръвния поток. 
Между другото яйцето е единственият 
хранителен продукт, в който съдържа-
нието на лецитин превъзхожда това 
на холестерола, като съотношението 
им в жълтъка е повече от благопри-
ятно - 6:1! Някои диетолози дори пре-
поръчват прием на яйца (не по-мал-
ко от 3 на седмица) за понижаване на 
холестероловите нива.

Добитият от яйчни белтъци лизозим 
се използва във фармацевтиката, 
включително за локално лечение на 
вирусни инфекции по кожата. Дори 
в хранителната индустрия намира 
приложение като добавка за консер-
виране под името Е1105.

Оптимална  
биологична стойност
Особено за вегетарианците и спорти-
стите яйцата представляват безрис-
ков източник на енергия, изобил- 
стващ от ценни хранителни състав-
ки. Едно яйце съдържа около 13% 
високостойностни белтъчини, 11,7% 
мазнини и едва 0,7% въглехидрати 
– естествен „лоу карб“, така да се 
каже. При това яйцата са пребога-
ти на витамини, минерали и микро-
елементи, като по-голямата част от 
тях се съдържат в жълтъка, включи-
телно немалка част от белтъчини-
те. Хората, които не приемат жъл-
тъци поради високото съдържание 
на мазнини и холестерол, се отказ-
ват също от ценни витамини, мине-
рали и протеини. Биологичната стой-
ност на кокошето яйце също е изуми-
телна. Тя по принцип измерва белтъ-
чините в храната и е мярка за ефек-
тивността, с която тези градивни еле-
менти могат да бъдат превърнати в 
собствени протеини на тялото. При 
това белтъчините не са само белтъчи-
ни - от някои протеини организмът се 
нуждае по-малко, отколкото от други. 
Със стойност 100 яйцето притежава 
оптимална биологична стойност, тъй 
като съдържа всички осем есенциал-
ни аминокиселини, от които се нуждае 
тялото. Ако яйцата бъдат благоприят-
но комбинирани, например с карто-
фи, те могат да достигнат стойност до 
130. Телешкото месо за сравнение е 
със стойност около 80. Колкото по-ви-
сока е стойността, толкова по-добре 
хранителните белтъчини могат да 
бъдат оползотворени и превъртани в 
специфични за тялото протеини. 

Почти всички витамини
Освен високата им хранителна стой-
ност яйцата съдържат внушителен 
набор от ценни за човешкия орга-
низъм витамини (А, алфа-каротин, 
бета-каротин, В1, В2, В3, В5, В6, В12, D, 
Е, и К), минерали (калций, магнезий, 
натрий, калий, фосфор) и микроеле-
менти (мед, цинк, желязо, манган, 
селен, флуор, йод и др.). Те на прак-
тика съдържат почти всички витами-
ни без витамин С. Едно голямо коко-
ше яйце покрива до 38% от необхо-
димата дневна доза от витамин В12, 
който се съдържа най-вече в месо-
то (при това е все едно дали яйцето 
се консумира сурово, или сготвено). 
Биотинът между другото се усвоя-
ва, само когато яйцето е термично 
обработено. 
Енергийната стойност на яйцата е 
ниска – едва 75 ккал/100 г, от които 
белтъкът е 17ккал/100 г, а жълтъкът 

Яйцата са също превъзходен източ-
ник на холин – изключително важно 
азотсъдържащо вещество, от което 
в организма се синетзира невроме-
диаторът ацетилхолин. Той участ-
ва в предаването на нервни импул-
си и съдейства за подобряване на 
паметта, усвояване на нови знания и 
др. Холинът е съставна част на фос-
фолипидите (лецитин, сфингомие-
лин) – основни структурни елемен-
ти на клетъчните мембрани. Чрез 
регулиране на инсулина той влияе 
на въглехидратния обмен и заедно 
с лецитина съдейства за транспор-
тирането и обмяната на мазнините в 
черния дроб, включително на холес-
терола. Според актуални изслед-
вания при огромна част от хората 
(близо 90%!) се наблюдава недостиг 
на холин в организма.
Откритият през 1922 година от 
Александър Флеминг ензим – лизо-
зим се съдържа в яйчните белтъци, 
но може да бъде открит и на други 
места в човешкото тяло (слюнката, 
потта, носния секрет, слъзната теч-
ност и др.). Той подсилва имунната 
защита и помага за унищожаване-
то на патогените, като атакува кле-
тъчната им стена. Именно на спо-
собността си да разгражда (лизира) 
бацили ензимът дължи своето име. 



12

– 59 ккал/100 г (едно средно голя-
мо яйце тежи около 50 г). Те се при-
числяват към умерено окисляващи-
те организма храни с индекс PRAL 
8,2/100 г.  
Цветът на яйчния жълтък и насите-
ността на окраската му се обуславя 
от два каротеноида – лутеин и зеак-
сантин. Те притежават мощно антиок- 
сидантно действие и противодей- 
стват на негативното действие на сво-
бодните радикали, които способстват 
за бързото стареене на организма и 
развитието на редица сърдечно-съ-
дови и ракови заболявания. При това 
лутеинът подобрява нощното вижда-
не и е отлична превеция на макулната 
дегенерация и катарактата, най-често 
свързани с напредване на възрастта. 
През зимата жълтъкът по-принцип е 
по-блед, а през лятото с по-интензи-
вен цвят. Яйцата с тъмни черупки са с 
по-силно оцветен жълтък в сравнение 
с тези с бяла черупка.

Как е най-добре  
да се консумират
Най-голяма полза за човешкия орга-
низъм имат рохките яйца, които пре-
търпяват краткотрайна термична 
обработка. В сравнение с твърдо 
сверените яйца биологично актив-
ните вещества в тях се запазват в 
много по-голяма степен. Теоретично 
яйцата се усвояват почти напълно 
от организма (около 98%). Твърдите 
яйца и омлетът обаче се усвояват 
за около 3 часа, докато рохките за 
около 1 час. При това плодовете, 
зеленчуците и соковете подобря-
ват усвояването им от организма, а 
месото, млечните продукти и тесте-
ните изделия го влошават. Без да са 
с висока калорийна стойност, яйцата 
способстват за придобиване на чув-
ство за ситост и поради тази причи-
на често се препоръчват от дието-
лозите като ефективно средство за 
борба с наднорменото тегло.
Пиенето на сурови яйца е извест-
на практика, но малцина са наяс-
но как организмът реагира на това. 
Варените яйца се усвояват, незави-
симо от това дали човек е гладен, 
или не. За целта тялото синтезира и 
отделя необходимите ензими и влага 
определена енергия за тяхното пре-
работване. Суровото яйце обаче се 
усвоява, само ако организмът е гла-
ден, т.е. има потребност от съдържа-
щите се в него хранителни вещества. 
С преработването му се заемат един-
ствено ензимите в самото яйце, а тези 
в човешкия организъм само старти-
рат процеса. Ако човек не е гладен, 
тялото не инициира усвояването на 
суровото яйце и то просто се изхвър-
ля от организма – на практика непро-
менено. Освен това в суровия белтък 
се съдържа антитриптаза – антиен-
зим, който препятства разграждане-
то не само на яйчния, но и на други 
съдържащи се в храната белтъци, под 
действието на ензима трипсин.

ТВОЕТО 
ЗРЕНИЕ СЕ 

НУЖДАЕ ОТ
 ЛУТЕИН

ЛУТЕИН 32 МГ   ВИТАМИН А   ВИТАМИН В2   ВИТАМИН Е   ЦИНК

ПОДОБРЯВА НОЩНОТО 
ЗРЕНИЕ ПРИ 

УМОРЕНО ОКО 

ПОДДЪРЖА 
ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ, 
МАКУЛАТА И ЛЕЩАТА 

НА ОКОТО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ

 

 

 

 

 – 3 таблетки.

Какви опасности крият
Според актуални изследвания на 
израелски учени яйцата могат да 
съдържат значителни количества 
нитрати – от 2,5 до 5,5 пъти пове-
че от безопасната за деца доза. В 
тях са открити още хормони, тежки 
метали и други вредни за здравето 
вещества. Множество студии доказ-
ват, че начинът на отглеждане на 
птиците оказва определящо влия-
ние върху съдържанието на полезни 
или вредни вещества в яйцата. Без 
всякакво съмнение най-безвред-
ни и полезни са яйцата от свобод-
но отглеждани кокошки, които прие-
мат от околната среда единствено 
онова, което им е нужно. Яйцата с 
био качество също се проверяват за 
вредни съставки и са с висока хра-
нителна стойност. 
Боядисването на яйца по време на 
великденските празници е стара 
християнска традиция. В наши 
дни за украсяването им масово се 
използват синтетични бои, за пове-
чето от които съществуват убеди-
телни доказателства, че са вред-
ни за човешкото здраве. Според 
изследванията те водят до хипер- 
активност при децата и понижава-
не способността им за концентра-
ция, могат да оказват мутагенен 
и канцерогенен ефект. Само един 
поглед върху Е-тата на опаковки-
те на  комплектите за оцветяване 
за яйца показва наличието на мно-
жество вредни субстанции (Е127, 
Е131, Е132, Е133, Е142, Е171, Е172 
и др.), чието негативно действие се 
подсилва особено от наличието на 
натриев бензонат. Проблемът, свър-
зан с оцветяването на яйцата със 
синтетични бои, се състои в това, че  
яйчната черупка не е херметична, 
поради което в една или друга сте-
пен пропуска част от тях и те про-
никват в белтъка. При наличие дори 
на малки пукнатини, навлизат дъл-
боко във вътрешността на яйцето. 
Ето защо е най-разумно за украса-
та на великденски яйца да се изпол-
зват познатите от векове натурал-
ни багрила: отвара от люспи на лук, 
която оцветява от жълто до черве-
но-кафяво; червено зеле за оцве-
тяване в синьо; червено цвекло за 
розов цвят; брош – от розово до 
тъмночервено; спанак и коприва – 
за зелено и т.н. На био щандовете 
могат да бъдат открити и комплекти 
с готови натурални багрила, без-
вредни за здравето. n
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МЕКА ПОМОЩ  
ПРИ ПРОБЛЕМНА КОЖА НА ЛИЦЕТО

Ако кожата на лицето е суха, често се зачервява и 
страда от възпаления, може да става въпрос за нев-
родермит, купероза, розацея или друго заболява-
не. В случая могат да помогнат домашно приготвени 
противовъзпалителни и успокояващи лечебни сред-
ства, които да стимулират лечението и да подобрят 
състоянието на кожата.

Преди дамите пощипвали 
бузите си, за да се зачервят, 
като считали, че това прида-

ва на лицето им здрав и свеж вид. 
Нещо немислимо за страдащите 
от постоянно зачервена кожа при 
розацея – заболяване, известно в 
ранния си стадий на развитие също 
като купероза. Куперозата се при-
чинява както от външни, така и от 
генетични фактори. Най-вече хора-
та със слабо еластична или тънка 
кожа са предразположени  към раз-
витие на заболяването. При нор-
мална, здрава кожа след приток на 
кръв капилярите се свиват и връ-
щат към първоначалния си размер, 
но при слабо еластична кожа те не 
са достатъчно устойчиви, за да се 
върнат в нормалното си състояние 
и остават разширени, което прида-
ва куперозен вид на кожата.

Куперозата  
не е рядко заболяване
Заболяването се развива посте-
пенно с течение на годините. 
Първоначално се наблюдава само 
временно зачервяване, но с напред-
ване на времето оцветяването на 
кожата се задържа за все по-дъл-
ги периоди или остава постоянно 
и кръвта се вижда ясно в разшире-
ните капилярни съдове. Куперозата 
започва със слабо изразени черве-
ни петна и забележими кръвонос-
ни съдове най-вече в областта на 
лицето, шията и деколтето. Поради 
слаба еластичност на съдовете или 
загубата й с напредване на въз-
растта, те могат също да се спукат. 
Това причинява появата на червени 
петна, които е възможно да изчез-
ват и се появяват отново в зави-

симост от стадия на заболяването. 
Кожата е сърбяща, стегната и много 
суха, понякога с усещане за паре-
не. Вследствие на зачервяванията 
е възможно да възникнат възпале-
ния, които могат да се манифести-
рат в папули и пустули, в поява-
та на сърбеж, понякога отоци или 
лющещи се участъци. Важно е да се 
знае, че куперозата може да се раз-
вие в розацея – хронично възпали-
телно кожно заболяване с епизоди-
чен характер. Основният му симп-
том е зачервена кожа на лицето, 
която се появява внезапно, на слу-
чаен принцип по бузите, брадичка-
та, носа и челото. Напредналият 
стадий на болестта може да доведе 

гресира с течение на времето. От 
болестта страдат около 5% от евро-
пейците. При това често пъти засег-
натите не са наясно, че, макар да 
се дължат на хронично заболява-
не, кожните им проблеми могат да 
бъдат овладени.
Колкото многообразно е протичане-
то на куперозата или розацеята при 
различните хора, толкова различ-
ни са и факторите, които могат да 
влошат болестната картина. Много 
засегнати реагират свръхчувстви- 
телно на определени храни и напит-
ки като люти подправки, алкохол, 
кафе, чай и др., или пък на външни 
фактори като UV-лъчение, екстрем-
на топлина, студ или резки темпе-
ратурни колебания, замърсявания 
от околната среда, физически или 
психически стрес и т.н.

Разпознаване на  
отключващите фактори
Съветът на експертите е да се води 
дневник, за да може да се следи 
какво точно задейства появата на 
червените петна и другите симп-
томи. При това от едната страна 
се записват фактори като храни, 
напитки, спортна дейност, клима-
тични условия, използвани почист-

до трайни промени в кожата и тъка-
ните под нея, в резултат на което 
да се наблюдават удебелявания и 
втвърдявания. При някои засегна-
ти се появяват характерни лукович-
ни израстъци по носа, много стра-
дат и от възпаление на ръба на кле-
пачите и очната конюнктива. Но при 
всеки засегнат розацеята се проя-
вява по различен начин – зачервя-
вания, пустули, удебелени участъ-
ци или очни възпаления могат да се 
появят заедно, като отделни симп-
томи или да се редуват.
Точната причина за кожното забо-
ляване не е позната, но опреде-
лена роля играе наследствено-
то предразположение. Хората със 
светла, по-тънка и суха кожа са 
много по-често засегнати в срав-
нение с тези с по-дебела и по-тъм-
на кожа с нормален или леко пови-
шен себум. Жените са по-подат-
ливи на заболяването от мъжете. 
Розацеята най-често се развива 
след 40-годишна възраст, като про-
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ващи и козметични продукти, психи-
чески натоварвания, а срещу тях – 
кожният статус и тежестта на симп-
томите. Това улеснява откриването 
и избягването на причинителите за 
кожните нарушения. 
Общо правило е, че чувствител-
ната кожа трябва да бъде драз-
нена колкото е възможно по-мал-
ко. За всекидневното й почистване 
следва да се използват само меки 
средства с неутрално рН. Кожата 
не бива да се мие с твърде сту-
дена или гореща вода, а винаги с 
хладка (с температурата на тяло-

то), след това трябва да се подсу-
шава внимателно с мека кърпа и 
леко попиване на водата с потупва-
не, а не с грубо триене. Пилингите 
с твърди частици са табу, както и 
използваните за разтривки стиму-
лиращи кръвообращението сред-
ства като алкохол, камфор или 
ментол. Поддържащата грижа за 
кожата трябва да бъде внимателно 
подбрана според индивидуалната 
поносимост. По принцип кремовете 
е добре да съдържат повече вода, 
отколкото масла, тъй като колко-
то повече мазнини попаднат върху 

кожата, толкова по-голям е рискът 
от задържане на топлина, което от 
своя страна причинява зачервява-
не. Препоръчва се също целого-
дишно прилагане на препарати със 
слънцезащитен фактор под форма-
та на лека емулсия или гел.

Предпазен щит за кожата
При цялостното лечение и грижа за 
чувствителна или проблемна кожа 
на преден план е нейното успоко-
яване и спирането на възпалител-
ните процеси. Съществуват сред-
ства за натурална терапия, които 
са много подходящи за поддържа-
що лечение, като облекчават оплак-
ванията и трайно подобряват със-
тоянието на кожата. За оптимална 
терапия обаче винаги трябва да се  
търси консултация с дерматолог. 
Охлаждащи компреси могат да се 
поставят върху засегнатите учас-
тъци всеки ден. Много подходящи 
за целта са лечебните растения 
със стягащи съставки, които обра-
зуват своеобразен „защитен филм“ 
върху кожата. Те могат да бъдат 
със силен черен чай или с отва-

пя памучна кърпа, изстисква се, 
за да не капе, и се поставя върху 
лицето. Отстранява се след 10-15 
минути. Чаят е подходящ също за 
всекидневно измиване на лицето. 
Едновременно лечебно и почиства-
що действие за кожата има и коре-
нът от пирей. От него също може да 
се приготви разтвор за плакнене и 
налагане на лицето. За целта 2 с.л. 
нарязан на ситно корен се заливат 
с половин литър студена вода и се 
оставят да престоят 5 часа. След 
това извлекът се кипва, вари се 1 
минута и се прецежда. Използва 
се след охлаждане до стайна тем-
пература. 

Цялостно лечение
Добър успокояващ ефект имат и 
маските за лице с хума или обез-
маслена извара, които успоредно 
с това обезпечават кожата с влага. 
Важно при прилагането е маската 
с хума да не се оставя върху лице-
то до пълното й изсъхване, а да се 
отстранява с хладка вода, докато 
е още влажна, в противен случай 
започва да извлича вода от кожа-
та и я изсушава. Успоредно с външ-
но прилаганата натурална терапия 
е разумно да се предприеме също 
вътрешно билколечение.
Пречистващите кръвта чайове под-
крепят организма при прочистване 
от отрови. За целта са подходящи 
лечебни растения като хвощ, див 
чесън, коприва, глухарче или дива 
теменуга. Чаят може да бъде при-
готвен от билков микс, включващ 

ра от дъбова кора, която е с по-ин-
тензивно действие. За успокоява-
не на кожата помагат също билки 
с противовъзпалителен ефект. За 
лечебно налагане се смесват по 
1 ч.л. изсушен и наситнен цвят от 
лайка и невен, заливат се с поло-
вин литър вряща вода и се оставят 
да се запарят под капак за около 15 
мин. В охладената отвара се пота-
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изброените билки, или като рас-
тенията се редуват. От него тряб-
ва да се приемат по 2 чаши днев-
но. Ферментиралите напитки като 
айран или комбуча имат прочист-
ващ ефект и успоредно с това се 
грижат за здрава чревна флора, 
което регулира отделянето и под-
помага лечението при кожни нару-
шения.
Не на последно място, психичес- 
кото състояние също играе роля, 
която не бива да се подценява 
при лечението на проблемно лице. 
Упражненията за отпускане, авто-
генният тренинг, йогата, медитаци-
ята, членуването в спортен, музи-
кален или танцов клуб се грижат за 
разграждане на стреса и баланси-
ране на психиката. Приемането на 
болестта и откритият подход към 
нея също са важни. С щадяща нату-
рална козметика кожните симпто-
ми могат да бъдат успешно леку-
вани. Особено засегнатите мъже е 
важно да се отнасят сериозно към 
съветите на дерматолозите и спе-
циалистите от медицинските козме-
тични студиа. 

билковата смес се залива с чаша 
вряща вода, оставя се да се запа-
ри под капак за 15 минути и се пре-
цежда.
Употреба: Да се приема 2 пъти на 
ден по 1 чаша. За дълготраен или 
терапевтичен ефект да се приема 
в рамките на минимум 6 седмици.

Лечебна маска с хума 
почиства и успокоява на кожата
Съставки: 3 с.л. лечебна хума.
Приготвяне: Хумата се разбърква 
с 2 с.л вода до получаването на 
гъста паста. 
Употреба: Пастата се намазва на 
дебел свой върху лицето, като се 
пропускат зоните около очите и уст-
ните. След 10 – 15 минути хумата се 
отстранява с хладка вода, лицето 
внимателно се подсушава и намаз-
ва с хидратантен крем. Маската не 
бива напълно да изсъхва, защо-
то ще започне да извлича вода от 
кожата. Може да се прилага 2 до  
3 пъти на седмица.

Противооточен  
масаж на лицето 
Посредством масаж на лице-
то (лимфен дренаж) негативната 
симптоматика може да бъде подоб- 
рена. С помощта на лимфните 
пътища излишната вода в тъканите 
се отвежда по-бързо и отоците зна-
чително намаляват. 
Приложение: Нежно почис-
теното лице се намазва с крем. 
Масажът се извършва с върхове-
те на показалеца, средния и бези-
менния пръст и започва от среда-
та на челото, като с леки кръгови 
движения се придвижва съответ-
но наляво и надясно към слепоочи-
ята. Натискът върху кожата тряб-
ва да е деликатен и всеки учас-
тък следва да се обработва 15 до 
30 секунди. Търкането и разтягане-
то на кожата трябва да се избягва. 
Масажните движения продължават 
от основата на носа към слепоочи-
ята, от крилата на носа към скулите 
и от ноздрите към ъглите на устата. 
След това само с върха на средния 
пръст и леки притискания се обра-
ботва зоната около устата и накрая 
се масажира брадичката и линия-
та на долната челюст от средата на 
брадичката към ушите. При добра 
поносимост масажът може да се 
прилага два пъти дневно за около 
5 минути. n

Отвара от дъбова кора 
за налагане на успокояване на 
кожата
Съставки: 50 г дъбова кора от 
млади клони.
Приготвяне: Дъбовата кора се 
залива с половин литър студена 
вода в тенджера и се кипва. След 
това котлонът се изключва и отва-
рата се оставя още 20 минути върху 
горещия котлон. Накрая се прецеж-
да през памучна кърпа или гъста 
цедка.
Употреба: В охладената отвара се 
потапя памучна кърпа, изцежда се 
и се поставя върху кожата. След 
15 минути се отстранява. Може да 
се прилага всеки ден. Охладената 
отвара може да се използва някол-
ко поредни дни.

Пречистващ чай 
помага на кожата отвътре
Съставки: 10 г листа от глухарче, 
15 г листа от коприва, 15 г листа от 
круша, 15 г цвят от бял равнец, 15 г 
хвощ, 10 г корен от пирей, 10 г цвят 
от бъз, 10 г дива теменуга (всички-
те билки изсушени).
Приготвяне: Билките се нарязват 
на ситно и смесват добре. 1 ч.л. от 




