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МАГИЯТА НА МИРИЗМИТЕ

Искате бързо да се отървете 
от стария си дом? Опечете 
сладки преди запланува-

ния оглед от потенциални купува-
чи. Това е само един от съвети-
те на успели агенти за недвижи-
ми имоти към клиентите им. При 
това не какви да е сладки, а от 
онези, които напомнят за дома-
шен уют, следобедите при баба и 
нейния ароматен ябълков сладкиш. 
Разбира се, миризмата на торта 
няма да превърне бараката  в дво-
рец, но със сигурност ще я покаже 
в най-добрата й светлина и ще съз-
даде предразполагаща атмосфера, 
в която купувачът по-охотно би се 
разделил с парите си. „Обонянието 
е единственото чисто емоционал-

Миризмите са тайните владетели в нашия свят. Те извикват забраве-
ни спомени, управляват  решенията, повлияват чувствата и настроени-
ята ни. Играят роля при избора на партньор и при покупателното пове-
дение, подпомагат паметта и подобряват здравословното състояние 
– с други думи, оказват по-голямо влияние върху живота ни, отколко-
то предполагаме. Експерти обясняват как ни въздействат миризмите и 
защо е толкова важно да се доверяваме на собствения си нос.

но сетиво на човека. Някои споме-
ни могат да бъдат извикани само 
чрез миризми“, - обяснява експер-
тът по аромати, собственик на кон-
султантска агенция в Кьолн и автор 
на бестселъра „Тайната на мириз-
мите: защо трябва да се доверя-
ваме повече на обонянието си“, - 
Роберт Мюлер-Грюнов. „Ароматите 
повлияват решенията инстинктив-
но и тъй като този тип информация 
не се филтрира рационално, тя има 
незабавен ефект. Освен това човек 
възприема миризмите по-бързо от 
зрителни или слухови стимули“, - 
твърди основателят на базирана-
та в Кьолн компания, която от 2003 
година разработва ароматни кон-
цепции за клиенти от цял свят - за 

Ханс Хат, професор по клетъчна 
физиология в Рурския университет 
в Бохум и автор на книгата „Никой 
не мирише толкова добре, колко-
то теб. Тайното послание на мириз-
мите“ също счита обвинението в 
манипулация за силно преувеличе-
но. „Навсякъде, където ходя, поме-
щенията са наситени с аромати. 
При това всеки аромат, който сами-
ят аз използвам, също е форма 
на манипулация. Когато си слагам 
парфюм, обикновено не го правя 
заради себе си, а заради другите. 
Просто трябва постепенно да осъз-
наем, че миризмите са нещо про-
менливо.“ 

Как ни определят  
миризмите
Но точно това изглежда трудно за 
съвременните хора, които са посто-
янно изложени на аудиовизуални 
стимули. Те са забравили как да се 
доверяват на носа си. По различ-
ни причини. „Обонянието вече не е 
необходимо за оцеляването, напри-
мер за идентифициране на разва-
лена храна“, - обяснява специа-
листът. В допълнение, обонянието 
дълго време е било брандирано от 
философите като по-нисше и ани-
малистично, именно защото извеж-
дат на преден план най-вече емо-
ционалния ефект на миризмите, 
когато разсъждават върху тях.
Какво точно се случва при възпри-
емането на миризми междувремен-
но е добре проучено. В същност-
та си обонянието е способността 
за разпознаване на химични сигна-
ли. Всеки ден вдишваме и издиш-
ваме около 25 000 пъти. С въздуш-

хотелски вериги, медицински прак-
тики, автомобилни компании, музеи 
или модни предприятия. 
Хората в САЩ работят с аромати 
от години и всяка голяма търгов-
ска марка има свой собствен аро-
мат. В Европа това е правено досе-
га само спорадично. „Всъщност в 
Америка човек е много по-обър-
кан, когато става въпрос за справя-
не с миризми, отколкото в Европа. 
Това понякога ми се струва ужас-
но – в магазините например твърде 
често се прекалява с тях. Ароматът 
е чувствителна среда, която тряб-
ва да се използва внимателно“, 
- е на мнение експертът. Също 
Меката на забавленията Лас Вегас 
е пренаситена с аромати. Хотел 
Мираж например ухае на лосион за 
слънце и кокосово масло, които би 
следвало да внушават ваканцион-
но настроение. За да се установи, 
дали посетителите могат да бъдат 
насърчени да залагат, провокира-
ни от обонянието, ученият-невро-
лог, д-р Алън Хирш, целенасоче-
но ароматизирал различни зони на 
казината с разнообразни ухания. 
Оказало се, че най-печеливши били 
флоралните миксове, които пови-
шили оборота в съответните зони 
с около 45%. Съставът на успеш-
ната ароматна смес, разбира се, се 
пази в тайна.

Въпрос на усещане
Независимо от резултатите на 
подобни експерименти Мюлер-
Грюнов отхвърля твърдението, че 
миризмите се използват за съблаз-
няване на потребителите. „Сигурен 
съм, че не можем да бъдем манипу-
лирани толкова лесно. Само защо-
то един аромат действа отпуска-
що, не означава, че чрез него ще 
се превърнем в несъзнателни, без-
волеви създания.“ По-скоро става 
въпрос за преднамерено управле-
ние на комуникацията, налагане на 
определен образ, например тър-
говска марка. Точно това се случ-
ва между другото в магазините с 
целенасочено режисиране на свет-
лина, звук или използване на цве-
тове. Изследователят на миризми 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

това е също отлична тренировка 
за мозъка.

Нов живот за отдавна  
забравени спомени
Миризмите са мимолетни като 
живота, но всъщност не се раз-
тварят, а проникват в мозъка през 
носа като невидими малки сензор-
ни пътешествия. Там съхраняват 
спомени, които се пазят с десети-
летия и се превръщат в неотмен-
на част от житейския ни опит. Този 
процес е толкова сложен и разноо-
бразен, че все още изненадва със 
загадки изследователите. Защото 
начинът, по който специализира-
ните рецепторни клетки в носна-
та лигавица преобразуват химич-
ното съобщение на молекулата в 
електрически сигнали и след това 
ги заключват в кодове, е наисти-
на гениален. В носната лигавица 
има над 400 различни обонятелни 
рецептори, разпределени най-вече 
индивидуално в до 30 милиона обо-
нятелни клетки, като всяка миризма 
създава типичен модел на възпри-
ятие върху тях – като вид брайло-
ва азбука. Така хората са в състоя-
ние да различават хиляди милиар-
ди различни модели на миризми – 
много повече, отколкото съществу-
ват думи, с които да бъдат описани. 
Получените чрез обонятелни въз-
приятия съобщения се разпращат 
като миниатюрни електрически гръ-
мотевични бури към разнообразни 
зони на мозъка – попадат в отде-
лите за разпознаване и предупреж-
дение, където могат да се задей-
стват например стимули за бяг-
ство. Други пък активират зрителна-
та памет и центъра на емоциите, с 
отклонения към центровете за обу-
чение и мотивация.

В услуга на медицината
Медицината също се интересува 
от връзката между миризмите и 
паметта. Невробиолозите от уни-
верситета в Торонто откриха връзка 
между две области на мозъка, която 
гарантира, че отпечатъкът от аро-
мата се съхранява заедно с място-
то и времето, в които е бил напра-
вен. Поради факта, че намалена-
та обонятелна способност е един 
от първите симптоми на болестта 
на Алцхаймер, наличието й може 
да бъде важно за диагностицира-
не и по-нататъшни изследвания на 
болестта. Лечебното действие на 
ароматите от друга страна е извест-

ния поток през човешкото тяло пре-
минават милиони молекули, които 
достигат до обонятелната лигавица 
през носната кухина. Там има мини-
мум 10 милиона обонятелни рецеп-
тори, всеки един от които е специа-
лизиран за определени миризми 
и може да разпознае до 20 моле-
кули на миризми със сходни хими-
чески структури, които пасват като 
ключ към ключалка. Ако вдишани-
те молекули попаднат на съответ-
стващите им рецептори, настъпва 
химическа реакция, която отключва 
електрически сигнал. Този импулс 
се предава в лимбичната система 
(отговорната за чувствата мозъчна 
област), включително хипокампуса 
(центъра на паметта) – без да пре-
минава през таламуса, междумозъ-
чен ареал, който често се нарича 
„врата към съзнанието“. Това обяс-
нява защо обонянието е в толкова 
тясно свързано с емоциите.

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

Осъзнаването, че обонянието ни е 
далеч по-силно, отколкото се счита-
ше досега, и дори надминава слуха 
и зрението, е все още в начал-
ния си стадий. Теоретично хора-
та са в състояние да разграни-
чат един милиард миризми, дока-
то могат да видят „само“ няколко 
милиона цвята и да чуят едва около 
400 000 тона. На практика обаче 
често се проваляме дори на много 
прости задачи, споделя опита си 
експертът. Ако бъдат завързани 
очите на изследван субект и към 
носа му бъде поднесен портокал, 
той най-често го бърка с лимон. А 
лимонът обикновено се асоциира 
с почистващ препарат. Затова спе-
циалистът съветва да се трени-
ра пренебрегваното сетиво: „Моят 
апел е: Възприемайте света с отво-
рен нос! Опитайте се да вдишва-
те миризмите съзнателно, нався-
къде, и описвайте обонятелните си 
възприятия.“ Поради тясната връз-
ка между миризмите и паметта, 
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хронизира. Биолозите приписват 
това на съдържащите се в потта на 
подмишниците им феромони.
„Всеки има своя собствена телес-
на миризма, която се определя от 
гените. Интересното е, че жени-
те, които търсят партньор, пред-
почитат мъже с много по-различ-
на телесна миризма в сравнение 
с тяхната собствена, т.е. с възмож-
но най-големи генетични разлики“, - 
изтъква проф. Ханс Хат. Този факт 
се използва например от организа-
торите на т.нар. феромонови парти-
та, при които участниците имат въз-
можността да подушат прибрани в 
найлонови торбички носени тенис- 
ки от други гости и след това да 
решат с кого биха искали да осъ-
ществят контакт.
Обонянието следователно е много 
повече от просто идентифицира-
не, то включва дълбоко заложени 
инстинкти като любов, страх или 
глад. Преживяванията, които съз-
дава, се научават от мозъка и могат 
да бъдат тренирани, или както се 
изразяват психолозите „кондицио-
нирани“. Това е от особена важност 
при преодоляването на негатив-
ни спомени: миризмата на люби-
ма храна например, както е добре 
известно на онколозите, може да 
причинява гадене в продължение 
на години, ако е била приготвяна 
да „подслади“ предстояща химио- 
терапия.  

Както при животните решаващите 
фактори за нашето размножаване 
са феромоните – вещества, които 
водят до сексуално привличане и 
решават дали намираме някого за 
привлекателен. При животните те 
директно предизвикват желание за 
чифтосване. При хората не са един-
ствен или пък основен определящ 
фактор, но вероятно играят немал-
ка роля, тъй като експерименти-
те показват, че жените реагират на 
миризмата на тестостероносъдър-
жащи течности с промяна в про-
изводството на хормони. Друг при-
мер е фактът, че при съжителство 
на жени в общ апартамент, мен-
струалният им цикъл често се син-

но от хиляди години и продължава 
да се прилага в ароматерапията до 
днес. Използвана дискретно на гра-
ницата на възприятие, миризмата 
на свежа портокалова кора напри-
мер успокоява пациентите в чакал-
ните на стоматологичните кабине-
ти. А в някои американски затво-
ри чрез пречистващите въздуха 
системи също се разпространява 
портокалов аромат, тъй като прави 
затворниците по-малко агресивни и 
те се нуждаят от по-малко успокои-
телни средства.

Любовта минава през носа
При избора на партньор носът 
също играе немаловажна роля. 

Успешен инструмент  
за маркетингови стратегии
При положителни възприятия обаче 
миризмите създават фино усеща-
не за благополучие и домашен уют. 
Ето защо ароматите са важна част 
от всяка маркетингова комуникация 
– независимо дали става въпрос за 
почистващ препарат, готово ястие 
или автомобил от премиум клас. 
При това маркетинговите експер-
ти непрекъснато откриват нови при-
ложения на ароматите, например 
в супермаркетите. Така италиан-
ска верига, която разпространила 
ароматната миризма на песто при 
рафта за сосове за спагети, уве-
личила продажбите на босилеко-
ва паста със сензационните 746%! 
И макар някои мирисни проекти 
да звучат като научна фантастика, 
те вече са реалност. Така напри-
мер на филмовия фестивал Ню 
Йоркър в Трибека през 2017 година 
беше излъчен филмът „Дърво“, в 
който зрителите съпреживяват уни-
щожаването на тропическите гори 
от гледната точка на дърво. Когато 
гората гори и зрителят може реал-
но да помирише огън и жар, опас-
ността е почти осезаема. В залата 
миризмата на дим е струяла син-
хронизирано с визуалните ефекти 
с помощта на пукащи се гранули.
Друга технология, която се изслед-
ва в момента, представлява аро-
матизиращи чипове, включени към 
очилата за виртуална реалност. 
След като на пазара отдавна се 
появиха матраци и спално бельо с 
успокояващата миризма на лаван-
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дула, се разработват също проек-
ти за т.нар. интелигентни облек-
ла с интегриран аромат. В спорт-
но облекло например се включ-
ват микроскопични капсули, които 
отделят свежа миризма при трие-
нето, което се създава от движе-
нията на тялото. Възможностите 
изглеждат неограничени и Мюлер-
Грюнов е убеден: „Тенденцията 
към все по-широкото използване 
на аромати ще продължи, ние сме 
едва в началото на нейното разви-
тие.“ Макар понякога възможности-
те за въздействие да сe използват  
недобросъвестно.

във въздуха – и производителите 
се принуждават да сменят рецепта-
та, за да обвържат клиентите си 
отново с продукта. Много общес- 
твени пространства като магазини, 
круизни кораби, банки или хотели 
отдавна се ароматизират. Понякога 
неприятните изпарения, например 
от килимите, трябва да се прикри-
ват, в което алерголозите виждат 
проблем, тъй като молекулите с 
неприятната миризма не са изчез-
нали, а само се наслагват. 

Претоварване на сетивата
„Ароматите продават“ – може и 
да се печелят пари с миризми – 
но броят на хората, които реаги-
рат с хрема, кихане или главобо-
лие, също се увеличава. Според 
Американската дерматологична 
асоциация в продуктите се изпол-
зват около 5 000 аромата, поняко-
га експлозивна смес, която прето-
варва сетивата. Както при пасив-
ното пушене, негативните последи-
ци, които това може да окаже върху 
мозъка, вече се обсъждат от спе-
циалистите и отделни американски 
вериги като „Abercrombie & Fitch“ 
спират да използват някои от пар-
фюмите във вентилацията си, тъй 
като карат жителите да се чувстват 
стресирани.
Експертите все още спорят за 
това, кое е по-опасно – употреба-
та на отделни аромати във висо-
ка концентрация или комбинаци-
ята от хиляди субстанции в еже-
дневната среда и дали наличие-
то на негативна симптоматика се 
дължи на истинска алергия или 
на свръхчувствителност. Хората с 
„множествена химична чувствител-
ност“ реагират с дихателна недос-
татъчност, крампи или изтощение, 
често пъти без да са наясно какво 
предизвиква оплакванията им. В 
крайна сметка всеки десети евро-
пеец проявява алергична реакция 
към аромати.
От друга страна доставчиците на 
аромати изтъкват, че „щастливите 
служители са продуктивни служи-
тели“, а изследванията показват, че 
когато въздухът е аериран с аромат 
на лимон и лавандула процентът 
на правописни грешки значително 
намалява, а при включването на 
мента се повишава също  произво-
дителността по отношение на ско-
ростта и точността. 

Когато обонянието внезапно изчезне
За нарушенията на обонянието може да има много причини. Защо 
се появяват и какви начини за лечение съществуват.
 Поява – Около 5% от европейците страдат от пълна загуба на обоня-
ние според оценката на професионалната асоциация на специалисти-
те по уши-нос-гърло. Данните им показват също така, че  всеки втори 
над 80-годишна възраст не е в състояние да помирише каквото и да 
било. Свръхчувствителността към определени миризми също се счита 
за нарушение на обонянието.
 Синусоидални причини – В случая вдишваният въздух е затруднен 
по пътя си към обонятелната лигавица и миризмите не предизвикват 
никакви възприятия. Около 70% от обонятелните нарушения са при-
чинени от възпаления на носа, синусите или от дихателни нарушения. 
Хормоналните промени по време на бременност или менопауза също 
се вземат под внимание от специалистите.
 Несинусоидални нарушения на обонянието – Наранявания на 
черепа, причинени от удар по главата или падане, могат да причинят 
пълна или частична загуба на обонятелните нерви. Токсини като фор-
малдехид, тютюнев дим, въглероден окис, пестициди или химиотера-
пия също могат да причинят нарушения на обонянието. Възможни при-
чинители са също така вирусни инфекции, странични ефекти от някои 
медикаменти, генетични предразположения, напреднала възраст или 
поява на деменция.
 Диагностициране – След изясняване на формата и възможни-
те причинители УНГ-специалистите изследват носа, гърлото, синуси-
те и обонянието. Многобройни тестове могат да проверят обонятелна-
та способност и да определят кои аромати и в каква концентрация е в 
състояние да разпознае пациентът, например като му се дава да поми-
рише епруветки пълни с аромати в различна концентрация. При малки 
деца, пациенти с деменция или такива, при които няма обратна връз-
ка, обонятелният потенциал може да се измери също електрически.
 Лечение – При вродени или възрастово обусловени нарушения засе-
га не съществува ефективна терапия. Също при нараняване на обоня-
телните нерви успешното лечение е малко вероятно. За сметка на това 
синусоидалните нарушения на обонянието могат да бъдат оператив-
но лекувани – например чрез отстраняване на полипи в носната кухи-
на или намаляване размера на назалните турбини. Кратковременният 
медикаментозен прием на кортизон под формата на таблетки или спрей 
може да се справи с възпаленията в областта на носа и устната кухина.

Търговски трикове  
за заблуда на носа
Тъй като миризмата и вкусът 
нерядко са просто различни форми 
на едно и също сетивно прежи-
вяване - предизвикват апетит или 
събуждат глад - производителите 
често пъти прибягват до допъл-
нително използване на аромати в 
комбинация с храни, за превръ-
щането им в по-атрактивна стока. 
Апетитното ухание на хамбургери 
например може да идва от спрей 
и да аерира въздуха в заведение 
за хранене точно като миризмата 
на прясно изпечени изделия – про-
дукт на особено дискретен клон 
на химическата индустрия, който 
строго пази тайните си и защита-
ва своите клиенти. Други храни-
телни продукти се водят натурал-
ни или природни, но имат напъл-
но различни източници от тези, с 
които се свързват. Плодовата нотка 
на ягодовото кисело мляко, напри-
мер, идва най-вече от отпадъчна 
дървесина. Това, че на опаковката 
е посочено наличие на „естествен 
ягодов аромат“ в случая означава 
единствено, че е с натурален про-
изход, а не изкуствено синтезиран. 
Човешкият нос следователно може 
да бъде заблуден и истинските 
миризми и вкусове могат да бъдат 
забравени, но подобни търговски 
стратегии имат своите недостатъ-
ци. Разработващите храни специа-
листи са наясно, че индустрията 
привлича купувачи с аромати и с 
факта, че децата, например, пред-
почитат да ядат индустриално яго-
дово кисело мляко вместо истински 
ягоди в натурално кисело мляко. 
Но магията изчезва толкова бързо, 
колкото евтин парфюм се разсейва 
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Лечебно действие
Подобно на други неща в живота 
всичко зависи от дозата – тъй като 
ароматите могат да оказват благо- 
творно действие както на тялото, така 
и на психиката. И това е доказано 
от множество научни изследвания. 
Биолозите от университета в Бохум 
например установили, че бета-йоно-
нът, компонент от аромата на теме-
нужки, забавя растежа на ракови 
клетки на простатата, поне в лабо-
раторни условия. Според резулта-
ти от японско изследване евкалип-
тозолът пък инхибира ракът на кожа-
та, а сандлорът (ароматът на сан-
даловото дърво) според студия на 
Бохумския университет може да уско-
ри зарастването на рани. Гардения 
ацетал, вещество, което ухае на жас-
мин, се насочва към същите зони в 
мозъка като успокоителните меди-
каменти и следователно има при-
спивателен и противострахов ефект, 

както показват опитите с животни. 
Подобни открития дават нов тласък 
на ароматерапията, с годни осми-
вана като несериозна дисциплина с 
„плацебо“ ефект. Реабилитирането й 
отнема толкова време поради факта, 
че миризмите са твърде сложни и 
учените се затрудняват при изоли-
рането и измерването на отделните 
фактори. Тъй като именно в уникал-
ната им смес се крие тайната на тех-
ния ефект. 

Така изненадващо добре 
действат миризмите
Те действат успокояващо, подсил-
ват чувството за ред, балансират 
ни и ни карат да се потим. В кни-
гата си „Тайната сила на мириз-
мите“ Роберт Мюлер-Грюнов по- 
дробно обяснява какво въздей- 
ствие оказват ароматите на човеш-
кото тяло и психика:
l Гарденията приспива – Близо 
80% от професионално заетите 
страдат от нарушения на съня. На 
тях може да се помогне и без хими- 
чески средства: ароматът на Garde-
nia jasminoides може да замени при-
спивателните и антидепресанти-
те, както са установили учени от 
университета Хайнрих Хайне от 
Дюселдорф. Съдържащото се в гар-
денията ароматно вещество гарде-
ния ацетал и неговият синтетичен 
аналог вертацетал кьор притежа-
ват същия действен механизъм като 
барбитуратите, следователно имат 
приспивателен, успокояващ и анти- 
спазматичен ефект. Предлага се като 
ароматно масло. От благотворния 

жасминоподобен аромат на гарде-
нията човек може да се възползва 
и като просто вдишва уханието на 
самото растение. Чрез дихателните 
пътища ароматните молекули попа-
дат в белите дробове и оттам по 
кръвен път в мозъка. 
l Лавандулата успокоява – Подоб- 
но на ароматните вещества в гар-
денията съдържащият се в лаван-
дулата линалол притежава ефек-
тивно успокояващо действие. При 
това предпазва нервите, има спаз-
молитично действие и помага при 
храносмилателни проблеми. При 
подобни оплаквания лавандулата 
може да се приема вътрешно под 
формата на чай или меки капсули с 
лавандулово масло.
l Цитрусовият аромат подсил-
ва чувството за ред – Макар да 
е трудно за вярване, цитрусовият 
аромат от почистващите средства 
подсилва чувството за ред и на под-
съзнателно ниво се грижи за под-
държането на чистота – това показ-
ва едно изследване на холандски 
учени от университета Радбауд в 
Неймеген. Как може това да ни 
бъде от полза? Ако не ви се под-
хваща чистене в жилището, просто 
разпръснете малко цитрусов аро-
мат със спрей във въздуха. Това 
няма да почисти автоматично дома 
ви, но може да ви даде стимул да се 
захванете със задачата. Предлага 
се под формата на ароматизатор, 
етерично масло или ароматизира-
ни свещи. Съдържащият се в цит-
русовите растения цитронелол би 
следвало дори да забави расте-
жа на раковите клетки в черния 
дроб, както свидетелства студия на 
Рурския университет в Бохум.
l Ванилия за по-добри социал-
ни контакти – Миризмите като аро-
матът на ванилия могат да повлия-
ят дори социалните отношения. 
Това поне установили изследовате-
ли от университета в Лотарингия. 
На млада жена с мирис на вани-
лия, която е разпиляла купчина 
листа на улицата, помагат значител-

Знаете ли, че:
 Докато човекът разполага с около 10 до 30 милиона обонятелни 
клетки, едно овчарско куче притежава около 220 милиона.
 Макар да не го съзнават, жените са привлечени от партньори, които 
миришат напълно различно от тях самите, т.е. такива с възможно 
най-големи генетични разлики.
 Някои спомени, например от ранното детство, могат да бъдат изви-
кани само посредством обонянието.
 Насищането на помещенията с целеви аромати може освен да успо-
коява да предизвиква например любопитство у обитателите им.
 Подобно на цветовете и тоновете ароматите са в състояние да моти-
вират потреблението, да стимулират покупателното поведение или да 
подтикнат към определени действия.
 В света има само 400 парфюмеристи, които създават нови ароматни 
комбинации за парфюмерията и козметичната индустрия.
 С възрастта подобно на вкусовите обонятелните рецептори отслаб-
ват и при всеки втори над 80-годишна възраст се наблюдава пълна 
загуба на обоняние.

но повече хора, отколкото на съща-
та жена в същата ситуация, кога-
то е напръскана с евкалиптоподо-
бен камфор. При събиране на група 
хора с ванилов ароматизатор, пар-
фюм или масло социалното пове-
дение на участниците може да бъде 
стимулирано, а настроението по- 
вдигнато. Тези, които искат да нака-
рат групата да се чувства по-добре 
заедно, може да постигнат това и 
с ароматна свещ. За ванилията се 
твърди, че има и още един прия-
тен страничен ефект: действа като 
афродизиак и повишава либидото.
l Портокалът балансира – Експе-
риментът с разпръскването на 
миризма на свежо обелени пор-
токалови кори в някои затвори в 
САЩ показа, че ароматът на пор-
токал прави обитателите по-спо-
койни, по-малко агресивни и те се 
нуждаят от по-малко успокоителни 
средства. Ако в обкръжението си 
следователно долавяте агресивни 
нагласи, ароматна свещ, спрей или 
масло с портокалов аромат биха 
могли да помогнат за успокоява-
не на обстановката. Мюнхенската 
изследователка Джулия Айд стигна 
също така до заключението, че аро-
матът на портокал може да редуци-
ра депресивните симптоми.
l Ментата сигнализира студено 
– Докато миризмата на чили вну-
шава усещането за 30-градусо-
ва жега, чувството при уханието 
ментата е точно обратното. Когато 
вдъхнем аромата й, според Мюлер-
Грюнов придобиваме усещането за 
около 15оС, тъй като ментата акти-
вира рецепторите за студ в носа. 
Неслучайно растението придобива 
такава популярност по време на лет-
ните горещини. Но освен в лимона-
дите и коктейлите, то може да бъде 
използвано също за охлаждане на 
помещенията. Това между другото 
би могло да замести необходимост-
та от климатик и да спести енергия. 
Ароматизирането на възглавницата 
преди лягане пък, може да пред- 
отврати нощното изпотяване. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ ОТ ПРИРОДАТА
Кръвонасядания, порязвания, драскотини, разтежения – в еже-
дневието травмите не могат да бъдат избегнати. Специалистите 
по билколечение са наясно, че лечебният процес може да бъде 
подпомогнат с домашни средства толкова ефективно, колкото с 
лекарства от аптеката и съветват как може да бъде направено 
това в домашни условия.

сен лакът, тендинит, тендовагинит и 
бурсит“, - споделя опита си билколе-
чителката.

Първа помощ на пътя
Ако сте на открито и не разпола-
гате с универсалния за всякакви 
травми мехлем с черен оман (вж. 
рецептата по-долу), може да открие-
те първа помощ и на пътя. Подбелът 
(Tussilago farfara) расте почти нався-
къде, а листата му съдържат стяга-
щи, изсушаващи и противовъзпали-
телни субстанции, които стимулират 
лечението и заздравяването на рани. 
Паричките (Bellis perennis) цъфтят 
почти през цялата година и съдържа-
щите се в тях активни вещества имат 
противооточен и болкоуспокояващ 

Минута невнимание и се случ-
ва: порязване на пръста, 
докато режете зеленчуци, 

ожулване на ръката при плевене в 
градината или натъртване след сблъ-
съка с отворената миялна машина. 
Малките травми,  които съпровождат 
ежедневието, са неизбежни. И макар 
да са рядко опасни, те могат да бъдат 
болезнени, обременителни или да 
създават дискомфорт с дни, поняко-
га седмици. Пластирите, бинтовете и 
торбичките с лед, разбира се, пома-
гат при оказване на първа помощ, но 
човек може да направи повече: в гра-
дината и на поляната могат да бъдат 
открити много растения, които да сти-
мулират и ускорят лечебния процес.

Първокласни  
лечители от градината
„За порязвания, драскотини, ожулва-
ния - за повърхностни и по-дълбоки 
кожни наранявания - природата ни е 
дарила с красивия невен (Calendula 
officinalis)“, - доверява експертът 
по билколечение Бертлис Адлер, 
която е преустроила старата ено-
рия Ингенрид в Бавария в прекрас-
на градина за билки с образователен 
център за семинари. „Ако в домаш-
ната си аптека човек няма под ръка 
подходящ мехлем, от пресни или 
сухи билки може да приготви отва-
ра като бърз помощник за спешни 
случаи. С нея раната може да бъде 
третирана чрез потупване с напоен 
тампон или пък да се наложи с ком-
прес, за да се овладеят възпалител-
ните процеси и се стимулира реге-
нерацията на кожата.“ За незабавно 
почистване след нараняване е под-
ходяща и отвара от друго растение – 
доста незабележимата и не чак тол-

вонсядания и отоци. При последни-
те черният оман също може да осигу-
ри отлична подкрепа. „Черният оман 
е билката, която използвам най-чес-
то при травми на опорно-двигателния 
апарат, като постигам с нея изненад-
ващо добри резултати при най-раз-
нообразни оплаквания. Това е, така 
да се каже, моето универсално рас-
тение за навяхвания, натъртвания, 
костни фрактури, кожни увреждания, 
бавно заздравяващи или гнойни рани, 
порязвания, цепнатини и язви. Тъй 
като корените му облекчават болка-
та, успокояват дразненето и нама-
ляват възпалението, черният оман 
е и моят фаворит при прищипвания, 
артрит, остеоартрит, предизвикани от 
белези болки, фантомни болки, тени-

кова известна бръшляновидна само-
байка (Glechoma hederacea), която е 
непретенциозна, расте навсякъде на 
морско равнище до към 1000 метра, 
цъфти през април-юни и може да 
бъде събирана през всички топли 
месеци - от април до септември. 
Сърцевидните й листа, които се 
простират над земята, притежават 
дезинфекциращи активни вещества, 
стягащи агенти и са отлично сред-
ство против загнояване и отичане на 
рани от всякакво естество.
Чести в ежедневието са също нара-
няванията от ужилвания или заби-
ване на трески и тръни в кожата. 
„Който като мен работи в градина-
та без предпазни ръкавици, знае, че  
това се случва често. Особено труд-
но се отстраняват бодлите от рози и 
къпини. Често пъти частици от тях се 
задържат в кожата, която за дълго 
време остава болезнена и се възпа-
лява. Когато една треска е заседна-
ла дълбоко и не може да се отстра-
ни с пинцета, третирам мястото с 
изтеглящ балсам, който приготвям 
по стара семейна рецепта и винаги 
имам в домашната си аптека“, - спо-
деля фитотерапевтката. 

Класически  
домашни средства
Класически средства за третиране на 
кожни наранявания е добре да има 
във всяка домашна аптека. Към тях 
спада например тинктурата от тесно-
лист живовляк (Solidago lanceolata), 
която със своите мощни дезинфекци-
ращи и болкоуспокояващи съставки 
принадлежи към едни от най-ефектив-
ните лечители на рани, дарени от при-
родата. Още от Античността е познат 
и друг натурален лечител – жълти-
ят кантарион (Hypericum perforatum). 
Противовъзпалителното и успокоя-
ващо дразненето масло, извличано 
от цветовете на билката, стимули-
ра зарастването и регенерацията на 
тъканите при открити рани, като про-
тиводейства също на образуването 
на белези. При това човек може да го 
прилага успешно и при други оплак-
вания – като неврални болки, мускул-
ни разкъсвания, луксации и всякакъв 
вид закрити травми, свързани с кръ-
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ефект, при това стимулират метабо-
лизма и регенерацията на кожата. 
По какъв начин тези две растения 
могат да бъдат използвани за бързо и 
безпроблемно лечение на натъртва-
ния, прищипвания, кръвонасядания 
и синини издава потомствената бил-
колечителка Бертлис Адлер на след-
ващите няколко страници. В допъл-
нение към другите семейни рецепти 
специалистката съветва засегнатите 
участъци да се третират с масло от 

майорана (Origanum majorana) и пъл-
зящо срещниче (Ajuga reptans).

Лекуване на рани  
и кожни увреждания
Изтеглящ мехлем 
при наличие на трески и тръни 
в кожата 
Съставки: 25 г пречистена смърчо-
ва смола (известна също като бур-
гундска смола); 25 г масло от жълт 
кантарион (за приготвянето вижте 
рецептата за масло от майорана 
и пълзящо срещниче); 25 г краве 
масло; 25 г свинска мас; 12 г нату-
рален пчелен восък; 8 капки борово 
етерично масло.
Приготвяне: Всички мастни съставки 
се изсипват в дълбок огнеупорен съд 
и се поставят директно върху котло-
на или се стопяват на водна баня до 

Чудодейни лечители от градината и поляната:
 Подбел (Tussilago farfara) – Успокояващите болката и инхибиращи 
бактериите листа на билката се използват за компреси и налагане при 
натъртвания и кръвонасядания.
 Невен (Calendula officinalis) – В листата се съдържат стимулира-
щи гранулирането активни вещества, които благоприятстват зараства-
нето на рани, но също лекуването на травми. 
 Бръшляновидна самобайка (Glechoma hederacea) – Билката 
с мощни дезинфекциращи свойства се прилага успешно при лошо 
заздравяващи рани.
 Черен оман (Symphytum officinale) - Съставките на универсално-
то лечебно растение могат да помогнат при оплаквания на целия опор-
но-двигателен апарат.
 Паричка (Bellis perennis) – Малките й цветчета са големи помощ-
ници при лекуването на закрити травми и открити рани.
 Жълт кантарион (Hypericum perforatum) - При пресни наранява-
ния и третиране на белези се използва маслен извлек от цветовете на 
лечебното растение.
 Теснолист живовляк (Solidago lanceolata) – За лечение на рани 
се използват съдържащите дезинфекциращи и противовъзпалителни 
вещества листа на билката.
 Майорана (Origanum majorana) – Приложена външно, може да 
намали оплакванията при натъртвания и кръвонасядания, както и да 
успокои сърбежа. 
 Пълзящо срещниче (Ajuga reptans) – Листата на растението при-
тежават противовъзпалителни, антибактериални и болкоуспокояващи 
активни съставки.

прес се напоява цяла кърпа и се 
налага върху пострадалия участък. 
При необходимост може да се фикси-
ра с друга кърпа. Билката съдържа 
ефективни  дезинфекциращи и про-
тивовъзпалителни активни вещес- 
тва, които подпомагат оздравителния 
процес при нараняване.
Отвара от невен 
за промиване на леки рани от 
изгаряне, възпаления, наранява- 
ния на кожата и трудно зарас- 
тващи рани
Съставки: 3 с.л. прeсен цвят от 
невен или 2 с.л. от сухата билка; 200 
мл вода.
Приготвяне: Цветът се залива с 200 
мл вряла вода и се оставя да се запа-
ри 10 минути. След запарването се 
охлажда до телесна температура и 
по възможност се съхранява в сте-
рилна среда.
Употреба и действие: Тънка кърпа 
се напоява с отварата и засегнато-
то място се третира с внимателно 
потупване. Кърпата може също да 
се наложи върху пострадалия учас-
тък, като се покрие отгоре с друга 
по-плътна кърпа. Всички препара-
ти с невен стимулират гранулира-
нето (възстановяването на увреде-
ната тъкан) на рани при образува-
нето на нова кожа, поради което 
мехлем с невен може да помогне 
също за регенерация след нараня-
вания и порезни рани, при кръвона-
сядания и образуване на белези, при 

пълно хомогенизиране на съставки-
те. После се добавя пчелният восък 
и се бърка до пълното му разтваря-
не. Накрая сместа се прецежда през 
платнена кърпа и с бъркане се доба-
вя етеричното масло. Все още теч-
ната маса се налива в предварител-
но приготвено чисто и сухо бурканче 
с капачка на винт, затваря се добре и 
се надписва. При съхранение на сту-
дено мехлемът е годен за употреба 
до 6 месеца.
Употреба и действие: Ако в кожа-
та е попаднала треска, изтеглящият 
мехлем може да предотврати болки-
те и възпаленията. Дебел слой може 
да се намаже директно върху кожа-
та или върху пострадалото място да 
се залепи пластир, на който е поста-
вен мехлем. Превръзката трябва да 
се подновява всеки ден. Оказва анти-
бактериално, противовъзпалително, 
противооточно и болкоуспокояващо 
действие. При това стимулира кръ-
воснабдяването на тъканите и под-
помага извеждането на чуждото тяло 
от организма. 
Отвара от бръшляновидна 
самобайка 
за почистване на зле  
заздравяващи и гнойни рани
Съставки: 3 с.л. прясна бръшляно-
видна самобайка или 2 с.л. от сухата 
билка; 200 мл вода.
Приготвяне: Билката се залива с 
200 мл вряла вода и се оставя да се 
запари 10 минути. След запарването 
се охлажда до телесна температура 
и по възможност се съхранява в сте-
рилна среда.
Употреба и действие: За третиране 
на гнойни и лошо зарастващи рани 
се напоява тампон и пострадалото 
място внимателно се почиства с него. 
Отварата е подходяща за дезинфек-
ция и непосредствено след нараня-
ване. За направата на лечебен ком-
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открити рани, натъртвания, слънче-
ви изгаряния и мускулни разтеже-
ния. За целта в посочената по-долу 
рецепта за мехлем обаче трябва да 
се използват цветове вместо корени 
от растението.

Лекуване на контузии  
и натъртвания
Масло от майорана и пълзящо 
срещниче 
за втриване при контузии  
и натъртвания
Съставки: По 1 пълна шепа пълзя-
що  срещниче (листа) и майорана 
(листа и цвят) в равни количества; 
250 мл био зехтин екстра върджин.

има антибактериално действие и сти-
мулира оздравителните процеси. 
Налагане с подбел
при кръвонасядания  
и натъртвания
Съставки: Пресни листа от подбел – 
количеството според големината на 
засегнатия участък.
Приготвяне: Листата се поставят 
върху домакинска дъска и се обра-
ботват с точилка до омекване.
Употреба и действие: Омекналите 
листа се поставят върху или увиват 
около пострадалото място и отго-
ре се фиксират с кърпа или бинт. 
Оставят се да действат минимум 
20-30 минути, след това при необ-
ходимост могат да се сменят с нови. 
Най-често оплакванията се подобря-
ват в рамките на един ден и контузи-
ята бързо отшумява. 
Тинктура с парички 
за компрес или налагане  
при закрити наранявания  
като контузии, натъртвания  
и дислокации
Съставки: 1 пълна шепа цвят от 
парички; 250 мл 50%-ов алкохол 
(например водка или ракия).
Приготвяне: Цветът се нарязва на 
едро с керамичен нож и се изсипва 
рехаво в добре затварящ се стъклен 
съд. Залива се с такова количество 
алкохол, че всички растителни части 
да бъдат покрити, оставя се да пре-
стои 4 седмици на слънчево място, 
като всекидневно се разклаща. После 
тинктурата се прецежда през платне-
на кърпа и се налива в тъмна стъкле-
на бутилка, затваря се добре, надпис-
ва се и при съхранение на студено е 
годна за употреба до 3 години.
Употреба и действие: За компрес 
или налагане 1 ч.л. тинктура се раз-
режда със 100 мл вода. С разтво-
ра се напоява памучна или лене-
на кърпа и се поставя върху постра-

далото място. Отгоре се фиксира 
с друга кърпа или бинт. Стимулира 
оздравителните процеси, регулира 
обмяната на веществата в кожата 
и успокоява болките. Ако трябва да 
се реагира бързо, за компрес може 

да се използва също силна отвара 
от билката. При шок или страхови 
състояния след нараняване разреде-
на тинктура помага за успокояване и 
намаляване на тревожността.

Класици  
в домашната аптека
Мехлем с черен оман 
при наранявания на опорно-двига-
телния апарат  
Съставки: 50 г корен от черен оман; 
50 мл масло от невен и 50 мл масло 
от жълт кантарион (рецептата е посо-

, 

Приготвяне: Растенията се наряз-
ват на ситно и се изсипват в добре 
затварящ се стъклен съд. После 
се заливат със зехтина и съдът се 
поставя на слънце. Важно е всеки-
дневно да се разклаща, за да не се 
образува мухъл. След 2 до 3 седми-
ци маслото се прецежда през платне-
на кърпа, пълни се в добре затварящ 
се тъмен съд и се надписва. При съ- 
хранение на студено маслото е годно 
за употреба до 6 месеца.
Употреба и действие: При необ-
ходимост се втрива внимател-
но в пострадалия участък. Колкото 
по-бързо след удар се втрие масло-
то, толкова по-малко кръвонасядане 
и посиняване на мястото ще се обра-
зува. Успокоява болките и противо-
действа на възпаленията, при това 
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Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:

 

 

 

 

 – 3 таблетки.

чена по-долу) или 100 мл био мас-
линово масло; 4 г натурален пчелен 
восък; 14 г ланолин; евентуално 10 
капки етерично портокалово масло.
Приготвяне: Корените се измиват 
и нарязват на ситно. Всички мастни 
съставки се изсипват в дълбок огне-
упорен съд, добавят се нарязани-
те корени и се поставят върху котло-
на. Държат се върху него 20 минути 
при постоянно бъркане, като се под-
държа топлина под температурата на 
кипене (не бива да се допуска зави-
ране). След това сместа се отстраня-
ва от котлона и се оставя малко да се 
охлади, прецежда се през платнена 
кърпа, която накрая добре се изстис-
ква. Маслата се прехвърлят в чиста 
тенджера, добавят се пчелният восък 
и ланолинът и се поставят отново на 
котлона, докато се разтопят. За аро-
мат може да се добави портокало-
во етерично масло. Все още течна-
та маса се налива в предварително 
приготвено чисто и сухо бурканче с 
капачка на винт, затваря се добре и 
се надписва. При съхранение на сту-
дено и хигиенична употреба с шпату-
ла мехлемът е годен за употреба до 
6 месеца.
Употреба и действие: Лечебният 
мехлем се нанася на дебел слой 
върху пострадалото място, отгоре 
може да се постави пластир, марля 
или кърпа и леко да се фиксира с 
бинт. Включването на маслата от 
невен и жълт кантарион прави бал-
самът особено ефективен, но може 
да се използва също качествен зех-
тин. Коренът от черен оман стиму-
лира гранулацията (новообразуване-
то на костна и кожна тъкан), оказ-
ва противовъзпалително, намалява-
що дразненето и болкоуспокояващо 
действие. 
Тинктура от теснолист живовляк 
при ожулвания, леки изгаряния и 
ужилвания от насекоми
Съставки: 1 пълна шепа листа от 
теснолист живовляк; 250 мл 50%-ов 
алкохол (например водка или ракия).
Приготвяне: Листата се нарязват на 
едро с керамичен нож и се изсипват 
рехаво в добре затварящ се стъклен 
съд. Заливат се с такова количество 
алкохол, че всички растителни части 
да бъдат покрити, оставят се да пре- 
стоят 4 седмици на прозорец или 
на слънчево място, като всекиднев-
но се  разклащат. После тинктурата 
се прецежда през платнена кърпа и 
се налива в тъмна стъклена бутил-

ка, затваря се добре, надписва се и 
при съхранение на студено е годна 
за употреба до 3 години.
Употреба и действие: При ужилва-
ния от насекоми тинктурата може да 
се нанася неразредена. При ожул-
вания или подобни кожни увреж-
дания се разрежда в съотношение 
1:3 с вода. С разтвора се напоя-
ва памучна кърпа и тя се поста-
вя върху пострадалото място. При 
необходимост може да се фиксира с 
друга кърпа или бинт. Теснолистният 
живовляк притежава дезинфекцира-
щи, болкоуспокояващи, противовъз-
палителни, противооточни и нама-
ляващи сърбежа свойства, благо-
дарение на които се счита за едно 
от най-ефективните за лечение на 
рани натурални средства. За първа 
помощ  на открито при ужилване от 
насекомо пострадалото място може 
да се третира веднага с намачка-
но листо от билката или като върху 
пострадалия участък се изстиска 
сок от растението.

Масло от жълт кантарион
за втриване при рани и травми 
на по-дълбоките тъканни слоеве, 
както и за третиране на белези
Съставки: 1 пълна шепа цвят от 
жълт кантарион; 250 мл био масли-
ново масло.
Приготвяне: Цветът се изсипва в 
добре затварящ се стъклен съд и се 
залива с маслиновото масло. Съдът 
се поставя на слънце и се разкла-
ща всеки ден, за да не се образува 
мухъл. След 2 до 3 седмици масло-
то трябва да се прецеди през платне-
на кърпа, която добре се изстисква. 
Накрая се пълни в добре затварящ 
се тъмен съд и се надписва. При съх-
ранение на студено маслото е годно 
за употреба до 6 месеца.
Употреба и действие: За да се стиму-
лира тъканната регенерация и пред- 
отврати образуването на изпъкнали 
белези, раната трябва да се третира 
с червеникавото на цвят масло мно-
гократно, като се втрива в пострада-
лото място, включително след опера-
ции. При пресни белези втриването 
трябва да става леко и внимателно. 
Когато те вече не са болезнени, може 
да се масажират с известен натиск. 
При слънчево изгаряне, леки обгаря-
ния, закрити или открити рани, както 
и при невралгични болки лечебното 
масло с жълт кантарион при всички 
случаи може да помогне. n
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е кожата да се остави да изсъх-
не без попиване с кърпа след про-
цедурата.

Сода
Содата има алкален ефект и съз-
дава враждебна за бактериите 
среда върху кожата, която предот- 
вратява образуването на мириз-
ми. Тя намалява също отделяне-
то на пот за известно време. За 
целта се смесват една част сода 
бикарбонат с две части царевично 
нишесте и под формата на пудра 
се нанасят директно върху измита 
и подсушена кожа. Дезодорантът 
със сода, който може да се напра-
ви от 50 г леко загрято кокосово 
масло и 10 г сода за хляб, също е 
много ефективен.

Бъз
Цветът от бъз ефективно пони-
жава телесната температура, 
поради което често се използва 
срещу треска при грипни състоя-
ния. Първоначално лечебното 
растение наистина има изпотя-

ващ ефект, но след това осигурява 
дълготрайно охлаждане. За разли-
ка от употребата с цел понижава-
не на температурата при настин-
ка, бъзовият цвят не се пригот-
вя като горещ чай, а се изпол-
зва като освежаваща домашна 
лимонада, приготвена от сироп 
от бъзов цвят, смесен с мине-
рална вода и известно количес- 
тво прясно изцеден лимонов сок. 
Чай, приготвен от листата на бъзо-
вия храст, инхибира потта и пред- 
отвратява задържането й по кожа-
та. За целта 150 мл вряща вода 
се изсипва върху шепа нарязани 
пресни листа или  2 ч.л. сухи листа 
и се прецежда след 15 минути. 
Отварата се нанася върху кожата 
с навлажнен памучен тампон и се 
оставя да засъхне без изтриване.

Бял равнец
Широко разпространеното ливад-
но цвете се е прославило като 
типично женско лечебно расте-
ние. При нощно изпотяване и горе-
щи вълни, дължащи се на хор-
монални промени или съпътства-
щи климактериума, чаят от цъф-
тящата билка може да помогне 
за балансиране на хормоналните 
нива. За целта 1 ч.л. ситно натро-
шена изсушена билка се залива с 

та, което я прави по-стегната и 
по-малко пропусклива за пот. 150 г 
дъбова кора и 100 г дъбови листа 
се добавят към 3 литра кипнала 
вода и се варят 20 минути на уме-
рена температура. После отвара-
та се прецежда, оставя се да се 
охлади до телесна температура и 
се използва за обливания. Добре 

10 СЪВЕТИ ПРИ  
ПРЕКОМЕРНО ПОТЕНЕ
Потенето е стандартен физиологичен механизъм за терморегулация в 
човешкия организъм. Когато е горещо, телата ни отделят пот, за да не 
прегреят. Това е естествена и здравословна реакция, но прекомерна-
та й проява може да създаде дискомфорт и да се окаже обременителна. 
Домашни средства могат да помогнат за неутрализиране на неприятната 
миризма и регулиране на „климатичната инсталация“ на организма. 

Сминдух 
Свръхактивните потни жлези могат 
да бъдат меко регулирани и успоко-
ени с отвара от семена на сминдух. 
За целта 100 г семена се накисват 
в 1 л студена вода и се оставят да 
престоят през нощта. След това 
се варят 5 минути заедно с вода-
та, в която са престояли, течност-
та се прецежда през гъста цедка 
или платнена кърпа. Така полу-
чената отвара се разрежда с три 
пъти по-голямо количество вода и 
се използва за киснене или водни 
бани на краката. В хладилник може 
да се съхранява до няколко дни.

Ябълков оцет 
Традиционното домашно средство 
се е доказало като изключител-
но ефективно срещу обилно поте-
не. Оцетът се разрежда в съотно-
шение 1:1 с вода, след сутреш-
ния душ се втрива най-вече в про-
блемните места по тялото и се 
оставя да изсъхне без попива-
не. По този начин потните жлези 
се свиват и намаляват отделяне-
то на влага. При това ябълковият 
оцет потиска растежа на бактери-
ите по кожата, които са отговорни 
за излъчващата се от потта непри-
ятна миризма.

Ментов чай 
Съдържащите се в ментата ете-
рични масла оказват приятен 
охлаждащ ефект, който се усеща 
продължително време, ако мас-
лото се нанесе директно върху 
кожата. Лечебната билка запаз-
ва охлаждащия си ефект също, 
когато се приема вътрешно. Най-
добре е сутрин след ставане от 
сън 4 ч.л. суха билка или 1-2 голе-
ми стръка от свежото растение да 
се залеят с 1 л вряла вода, да се 
оставят да се запарят 10 минути, 
да се прецедят и чаят да се изпие 
на части в рамките на деня. 

Дъбови листа и кора
Съдържащите се в големи коли-
чества в дъба дъбилни вещества 
оказват свиващ ефект върху кожа-
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чаша вряла вода, оставя се да се 
запари 10 минути и се прецежда 
през гъста цедка. Добре е да се 
приемат 3 чаши прясно приготвен 
чай на ден.

Салвия
Приготвени като чай, ароматните 
листа са в състояние да редуци-
рат потоотделянето наполовина. 
За целта 1 ч.л. ситно натрошена 
изсушена билка се залива с чаша 
вряла вода, оставя се да се запа-
ри 10 минути и се прецежда през 
гъста цедка. Добре е да се при-
емат 3 чаши охладен и неподсла-
ден чай на ден. Ако човек нами-
ра напитката неприемливо горчи-
ва, може да използва билката под 
формата на тинктура, от която да 
приема по 15 капки 3 пъти на ден. 
Тя може да бъде приготвена като 1 
част листа се смеси с 2 части 40%-
ов алкохол (напр. водка), остави 
се да престои 4 седмици на про-
зорец и всекидневно се разклаща.  

Масло от чаено дърво
Прочуто със своите силни анти-
бактериални свойства, етерично-
то масло се справя с неприятната 
миризма, но има и допълнителен 
благотворен охлаждащ ефект. За 
направата на ефективен дезодо-
рант в малка бутилка-спрей (100 
мл) се смесват 2 до 5 капки ете-
рично масло от чаено дърво с 50 
мл дестилирана вода и 50 мл 40%-

ов алкохол. По желание дезодо-
рантът може да се ароматизи-
ра с лавандулово или цитрусо-
во масло. Преди всяка употреба 
спреят трябва да се разклаща, за 
да се осигури оптимално смесва-
не на съставките. 

Най-чести причинители 
на увеличено потене
Освен високите температури на 
околната среда и физическото 
натоварване съществуват и други 
причини, които могат да дове-
дат до прекомерно потене. Много 
пикантните ястия, кафето и алко-
холът стимулират метаболизма и 
вследствие на това производство-
то на топлина. В случая от полза 
би било човек да наблюдава при-
чинителите, на които реагира осо-
бено силно и те да бъдат избяг-
вани, особено при горещо време. 
Нервите също могат да бъдат 
отговорни за овлажняването на 
кожата. Гневът, страхът и стресът 
предизвикват обилно потене, тъй 
като при подобни състояния се 
отделят повече хормони на стре-
са, които стимулират производ-
ството на пот. Техниките за отпус-
кане като медитация или автоге-
нен тренинг помагат за разгражда-
не на стреса и поддържане на пси-
хическото равновесие. n

Потенето може да е симптом на заболяване!
 Обилно потене, придружено с болка в гърдите, понякога с гадене, 
повръщане и световъртеж, което не преминава повече от 20 минути 
при покой, може да е симптом за сърдечен инфаркт – животозастра-
шаващо състояние, което изисква спешна медицинска помощ.
 Нощните изпотявания, придружени с повишена температура и упо-
рита кашлица, могат да са сигнал за инфекциозни заболявания на 
белите дробове, а когато са налице също силна отпадналост и нама-
ляване на теглото могат да бъдат знак за автоимунни заболявания, 
СПИН или ракови образувания. Потенето може да е единствена кли-
нична изява на болестта на Ходжкин или други типове лимфоми. 
В тези случаи предвид широкия диагностичен спектър трябва да се 
потърси своевременна консултация с лекар.
 Рязкото понижаване на телесната температура при инфекциоз-
ни заболявания с помощта на нестероидни противовъзпалителни 
медикаменти може да доведе до обилно изпотяване. В този случай 
се препоръчва повишен прием на течности.
 Прекомерното потене също така може да е част от клиничната кар-
тина на редица хронични заболявания като повишена активност на 
щитовидната жлеза - хипертиреоидизъм, диабет, хроничен алкохо-
лизъм (особено при синдром на абстиненция) или начални форми 
на тревожност и депресия, затова не бива да се подценява и трябва 
да се консултира със специалист.
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ЗДРАВОСЛОВНА 
ГРИЖА ЗА КОЖАТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Химически консерванти, хормонално действащи 
субстанции, предизвикващи алергия ароматизи-
ращи съставки, минерални масла и канцероген-
ни вещества – много от предполагаемо разкра-
сяващите и „грижещите“ се за кожата продук- 
ти съдържат съставки, с които e по-добре тя, а 
и целият организъм да не влизат в контакт. Това 
се отнася също за толкова важните за здравето 
слънцезащитни продукти. Сертифицираната нату-
рална козметика е по-здравословна и се понася 
по-добре от кожата, но преди всичко е по-безопас-
на - както за нас, така и за околната среда.

Кремове против бръчки с лиф-
тинг ефект, шампоани за обем 
на косата, червила с охлажда-

що действие, 24-часов грим, слънце-
защитни кремове с антиейдж състав-
ки – всички те обещават сензацион-
но подобряване на външния вид. И 
макар да сме наясно, че тези обе-
щания са силно преувеличени, често 
пъти невъзможни или неверни, про-
дължаваме да купуваме козметич-
ни продукти, чиито съставки про-
никват в организма през кожата и 
не след дълго се озовават в кръво-
обращението. За да могат потреби-
телите да бъдат по-добре информи-
рани за съдържащите се в козметич-
ните продукти вредни субстанции, 
през 1997 година Европейският съюз 
реши да въведе единно изискване за 
етикиране. Според него всеки произ-
водител е длъжен да посочва всич-
ки съставки на опаковката, на табе-
ла в търговския обект или в придру-
жаваща продукта листовка. Разбира 
се, ситният шрифт върху опаковка-
та е изключително труден за деши-
фриране, а професионалните тер-
мини са напълно неразбираеми - 
невъзможни за прочитане, камо ли 
за запомняне. Но се появи реше-
ние и на този проблем: приложения 
като Codecheck или Toxfox дават по- 
дробна информация какво точно се 
съдържа в продуктите, кои съставки 
са спорни и кои безвредни.

Опасен коктейл  
за тялото
Лабораторните тестове показ-
ват, че много от одобрените в ЕС  
10 000 вещества, които се изпол-
зват в козметиката не само са с 
краткотраен ефект, но причиняват 
и контактни алергии. Многобройни 

субстанции могат да доведат също 
така до трайни поражения като 
ракови мутации, вродени дефек-
ти или неврални увреждания. 
Производителите на конвенционал-
ни козметични продукти са длъжни 
да се придържат към установени-
те допустими стойности, но химика-
лите в другите ежедневни продук- 
ти, както и смесицата кутии, бур-
канчета и туби в банята или дам-
ската чанта могат да усилят тях-
ното действие и да се превърнат в 
опасен коктейл - химия, която влиза 
под кожата в буквалния смисъл на 
думата. Ето няколко примера:
Много хора използват ежедневно 
стикове за овлажняване на устни-
те, които съдържат въглеводороди 
като минерално масло (MOAH), за 
които се подозира че имат канце-
рогенно и мутагенно действие. При 
това вместо да подобрят състояние-
то на устните те уплътняват повърх-
ността им, препятстват доставката 
на хранителни вещества и ги пра-
вят изпръхнали и предразположе-
ни към нацепване. Така се получава 
затворен кръг, който тласка потре-
бителите да посягат все по-често 
към „овлажнителя“ за устни.
Парабените се използват като 
химически консерванти в конвен-
ционалните козметични продукти. 
Те притежават естрогеноподоб-
но действие и се предполага, че 
могат да причинят преждевреме-
нен пубертет, да доведат до ембри-
онални деформации, като и да бла-
гоприятстват развитието на рак на 
гърдата или тестисите.
Алуминиевите соли в дезодоран-
тите спират образуването на пот, 

оказват антибактериално действие, 
което препятства лошата мириз-
ма, и запушват порите, като по 
този начин намаляват потооделяне-
то. Но в резултат на всичко това се 
пречи на правилната терморегула-
ция на тялото, а кожата изсъхва и 
реагира с дразнене. При това соли-
те могат да причинят алергии, рако-
ви мутации и да увредят нервите. 
Подозра се също така, че благопри-
ятстват развитието на рак на гър-
дата и на болестта на Алцхаймер.
Микропластмаси и силикони могат 
да бъдат открити в повечето кон-
венционални почистващи продук- 
ти като душ-гелове, пилинги, шам-
поани, лосиони за тяло, слънцеза-

щитни млека и кремове за ръце. 
Пластмасите могат да се съдър-
жат като микросфери, но също да 
бъдат в течна форма. Добиваните 
от петрол силикони осигуряват бля-
сък на косата след измиване и ко- 
принена мекота на кожата след 
прилагане на съдържащи ги продук- 
ти. На практика обаче силикони-
те запушват порите и дълготрайно 
затрудняват дишането на кожата.
Тензидите и емулгаторите са 
евтини за производство и гаранти-
рат, че маслото и водата се свър-
зват добре в хомогенна смес, но 
също така правят кожата пропус- 
клива за други съставки като токси-
ни от околната среда.

10  %
ПАНТЕНОЛ

с 

ПРИ СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРАНИЯ

 
  ГЛИЦЕРИН 

АЛАНТОИН И
+ 

  
СЛЕД ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ И/ИЛИ СОЛАРИУМ
УСПОКОЯВА ЗАЧЕРВЯВАНИЯТА, ДРАЗНЕНИЯТА 
И СЪРБЕЖА  ОБЛЕКЧАВА РАЗДРАЗНЕНА КОЖА, 
ХИДРАТИРА И ПОДХРАНВА. 
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Натуралната козметика 
подсилва кожата
„Ние използваме средно 9 про-
дукта в банята всеки ден, които 
проникват през кожата и доста-
вят над 100 химикали в организ- 
ма ни“, - изтъква фармацевтката 
и експертка по натурална козме-
тика д-р Кристина Краус. При това 
много малко са тези, които оста-
ват наистина доволни от резулта-
тите, в същото време алергиите и 
дразненето на кожата се увелича-
ват. Като най-голям орган в тялото 
кожата до голяма степен е отговор-
на за здравословното ни състоя-

ние, тъй като защитава организма 
и действа като естествена барие-
ра срещу влиянията на околната 
среда, но също срещу бактерии и 
вируси, като успоредно с това въз-
становява денонощно щетите. Ако 
този механизъм е нарушен, кожа-
та не е в състояние да поддържа 
естествените си функции.
„За разлика от конвенционалната, 
натуралната козметика има за цел 
да засили собствената активност 
на кожата“, - обяснява експертът 
от индустрията Елфрид Дамбахер: 
„Това регулира собствените й функ-
ции, а не я обезпечава пасивно. 
Така се стимулира нейният баланс 

е нормално. При косата например 
силиконовият слой постепенно се 
разгражда, докато отдолу не започ-
не да се появява „истинската“ коса. 
Може да отнеме седмици, а поня-
кога месеци, докато се възстанови 
от пораженията на конвенционал-
ните „грижи“ и натуралната козме-
тика успее да компенсира щети-
те. Подобна е и ситуацията с кожа-
та: често пъти й се позволява да 
диша правилно за първи път от 
дълго време. Естествената грижа е 
непривична, но също така дава въз-
можност да се стимулират механиз- 
мите за собствена детоксикация. 
„Натуралната козметика“, - обяс-
нява Елфрид Дамбахер: „невинаги 
може да осигури уау-ефект, какъв-
то е случаят с конвенционална-
та козметика, тъй като естестве-
ната козметика не пречи на кож-
ните процеси както им се отразя-
ват високотехнологичните субстан-
ции от лабораторията, за сметка 
на това подпомага кожата в нейни-
те собствени дейности. В зависи-
мост от продукта ефектът невина-
ги е очевиден веднага, но е по-дъл-
готраен.“ Така че си струва човек 
да постоянства. И един допълните-
лен съвет: кожните проблеми могат 
да се дължат не само на външ-
ни влияния. За доброто състояние 
на кожата са от съществено значе-
ние също здравословното хранене, 
достатъчното сън и малкото стрес. 
Перфектният външен вид най-чес-
то идва отвътре, а не се дължи на 
десетте слоя грим. Козметични про-
дукти без химия отдавна могат да 
бъдат открити в търговските обек-

и кожата изглежда жизнена и кра-
сива. В случай, че излезе от равно-
весие, може лесно да намери пътя 
обратно към естественото си със-
тояние. Вместо парафин и силикон 
като суровини се използват расти-
телни масла и восъци, вместо синте-
тични добавки – ефективен микс от 
натурални субстанции, вместо висо-
котехнологични вещества от лабо-
раториите – съвременни, естестве-
ни растителни активни съставки.“
Завръщане обратно към приро-
дата без повече силикони, алуми-
ниеви соли, парабени и парафи-
ни? От здравословна и екологична 
гледна точка на това може да се 
отговори единствено с категорич-
но „да“. Но преходът е добре да се 
направи стъпка по стъпка: човек 
първо трябва да помисли къде се 
крие най-големият му проблем – 
дали е в постоянния сърбеж на 
скалпа? Или в грима, който запуш-
ва порите и води до образуване-
то на пъпки? Може пък да се коре-
ни в сухата кожа като цяло? След 
това трябва да предприеме целе-
насочени действия за справяне с 
конкретния проблем и да опита да 
превключи например грижата за 
лицето към естествена козметика.

Бавно начало,  
траен ефект
Не бива също да се изненадвате, 
ако промяната предизвика драз-
нене по кожата в началото. Това 
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им също така са забранени опитите 
с животни. Това означава, че състав-
ките, произведени на базата на неф-
топродукти, силиконите, генетично 
модифицираните организми, синте-
тичните мазнини, масла и арома-
тизиращи субстанции са табу. При 
био козметиката освен това опреде-
лена част от биологичните съставки 
– може да варира в зависимост от 
марката на продукта - трябва да са 
с екологично чист произход. 

Освежващ пилинг
 Този освежаващ пилинг – рецептата е от книгата на д-р Регина 
Краус „Натурална козметика за лятото“ – е лесен за направа в домаш-
ни условия. Могат да бъдат използвани всякакви билки и цветя като 
мента, лавандула, роза или липов цвят. Подходящ е за всеки тип кожа 
и може да се съхранява до половин година. Просто се нанася с леки 
кръгови масажни движения върху влажната кожа след почистване под 
душа. Накрая се отстранява с топла вода и кожата внимателно се 
попива (с потупване, а не с търкане).
Приготвяне: 
 Разстилат се 25 г листа от мента върху домакинска хартия да се 
изсушат през нощта. 
  На следващия ден листата се нарязват на ситно с нож. Смесват се 
в купа с 50 г фина, 20 г едра морска сол и 30 г бадемово масло, като се 
разбъркват добре. Който иска по-интензивен аромат, може да добави 6 
капки етерично ментово масло и още веднъж внимателно да разбърка.
 Сместа се изсипва в чисто, сухо, добре затварящо се бурканче и 
се надписва.

ти като аптеките, дрогериите или 
супермаркетите. Но внимание: не 
навсякъде, където пише натурал-
на козметика, се съдържа природа. 
Терминът „натурална козметика“ 
не е защитен. Много производите-
ли рекламират съставки като алое 
вера, бадемово масло, невен и др., 
но в действителност продуктите им 
често се състоят основно от химич-
но-синтетични вещества като пара-
фин или силиконово масло, към 
които са добавени малки количес- 
тва билкови съставки. Има и про-
изводители, които разчитат основ-
но на растителни съставки, но не 
се отказват от химико-синтетичните 
съединения. В подобни „почти нату-
рални“ продукти могат да се крият 
например проблемни консерванти.
За ориентация биха могли да послу-
жат печатите за одобрение на сер-
тифицирана натурална козметика. 
Например: продукти с естествени 
суровини без смесване с химични 
вещества. При тях висококачестве-
ните съставки се извличат по щадящ 
начин от растенията и се обработват 
като масла, восъци, екстракти или 
течности. При това печатите  гаран-
тират, че качеството на използва-
ните натурални продукти се прове-
рява постоянно и се спазват стан-
дартите. Сред най-известните от 
тях са: Natrue, BDIH и Ecocert. От 
2017 година е одобрен и COSMOS-
standard. За спазване на минимал-
ни стандарти гарантират също ети-
кетите за естествена козметика като 
Cosmebio, ICEA и Soil Association. 
Общото между всички сертифика-
ти е, че повечето от използваните в 
продуктите им суровини са с естес-
твен произход. При разработването 

Барби красотата  
излиза от мода
Нарастващият интерес към естес- 
твената красота, който отразява уве-
личаващото се внимание към окол-
ната среда, е положителен завой 
от изкуствената кукленска хубост 
и фалшивата суета. Ако човек 
използва съдържащи химикали раз-
красяващи продукти със знанието 
за това, което проучванията вече 
са доказали - че могат да повлия- 
ят негативно хормоналната или 
нервната система, да причинят рак, 
алергии или да навредят на плода 
по време на бременност - едва ли 
би се чувствал наистина атракти-
вен. При това природата може да 
достави всичко, от което се нужда-
ят кожата и косата - да ги подхра-
ни и да се грижи за тях без нега-
тивни странични ефекти за здраве-
то или за околната среда. Струва си 
човек да опита! Особено през лято-
то, когато кожата е подложена на 
допълнителен стрес от по-голямото 
и дълго излагане на агресивни фак-
тори от околната среда като висо-
ки температури, силно UV-лъчение, 
често къпане, солена или хлорира-
на вода в басейните и т.н. n  




