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КОГАТО ТЯЛОТО КАЗВА „НЕ”

Емоционалният живот на хора-
та не може да бъде отделен от 
тяхната физиология и психи-

ческият стрес през целия живот може 
да има - и често има - отрицател-
ни ефекти върху тялото. Клинични 
наблюдения и голям брой научни 
изследвания показват, че емоцио-
налните черти, които предразпола- 
гат хората към болести, включват 
пренебрегване или потискане на 
собствените чувства и натрапчиво 
безпокойство за нуждите на други-
те – физически и емоционални – 
като същевременно игнорират свои-
те собствени. Към това се добавят 
твърдото отъждествяване с дълга 
и наложената роля вместо с автен-
тичното Аз. Подобно самопотиска-
не уврежда имунната система, но 
поразява също нервната система, 
сърцето и храносмилателния тракт. 
Поради връзката между всички сис-
теми, почти всеки орган в тялото 
може да бъде засегнат или увреден. 

Ние преживяваме живота си чрез нашето тяло. Когато не сме в състояние да изведем преживявани-
ята си на преден план, телата ни казват това, което умът не може. Специалисти обясняват по какъв 
начин и защо хроничният стрес и индивидуалното емоционално състояние могат да допринесат 
за развитието на множество заболявания. За скрития стрес и необходимостта да се вслушваме в 
инстинктите си и да изрязваме дълбоките си нужди.

Конвенционалната медицина не 
отчита в достатъчна степен какво 
би могло да допринесе за заболя-
ване в предисторията на болния 
човек. Твърде малко лекари се инте-
ресуват от психическото състояние 
преди появата на заболяването или 
влиянието му върху протичането и 
крайния изход от него. Фактът, че 
начинът, по който хората управля-
ват емоциите си, може да доведе 
до хронични болести, не се вписва в 
концепцията за свръхспециализира-
на медицина. Често напр. се отрича 
фактът, че потискането на гнева и 
други негативни емоции, както „пре-
глъщането“ на обиди или избягване-
то на конфликти, могат да бъдат от 
решаващо значение за появата на 
хронично заболяване. В много слу-
чаи тялото прави това, което човек 
не си позволява, като например да 
се бунтува срещу постоянните очак-
вания на другите. Или срещу усеща-
нето, че другите винаги са по-важ-

че тялото прави това, което умът 
не може: казва „не“ под формата на 
болест. Тези модели обикновено са 
несъзнателни и тук също не бива да 
се търсят виновни. Поради непре-
къснатото потискане на емоциите 
тези хора са под постоянен стрес – 
а хроничният стрес създава неес-
тествена биохимична среда в орга-
низма, която рано или късно води до 
заболяване. Но хубавото е, че кога-
то хората се учат да се вслушват в 
телата си и развиват способността 
да се ценят, като казват „не“ – винаги 
следва здравословен ефект.

Суперсистемата:  
психика, нерви, имунна 
защита и хормони
Колкото по-специализирана е 
медицината, толкова повече знае 
за отделни части от тялото или 
органи и толкова по-малко отчи-
та връзката между тялото и ума. 
Изследователската област на пси-
хоневроимунологията (ПНИ), която 
се занимава с взаимодействието 
на психиката, нервната и имунна-
та системи, ясно показва, че ние 
не се състоим от отделни части, а 
представляваме единство от тяло и 
ум. Към новосъздадената дисципли-
на специалистите добавиха и ендо-
кринологията поради решаващата 
роля на хормоните за тази цялост. 
Пълното име на новата, макар съз-
дадена от десетилетия, но попу-
ляризирана едва напоследък наука 
е психоневроимуноендокинология 
(ПНИЕ). „Това означава, че емоцио-

ни от него. Ако средата, в която 
живее, му пречи да каже „не“, в един 
момент тялото му ще каже това 
вместо него.
В практиката си канадският учен, 
д-р Габор Мате, автор на бестсе-
лъра „Когато тялото казва Не“, е 
наблюдавал подобни модели при 
пациенти, лекувани от него от мно-
жествена склероза, възпалителни 
чревни заболявания като улцерозен 
колит и болест на Крон, синдром на 
хронична умора, автоимунни забо-
лявания, фибромиалгия, мигрена, 
кожни проблеми, ендометриоза и 
много други болестни състояния. 
„Почти никой от моите пациенти със 
сериозно заболяване не се е нау-
чил да казва Не във важни области 
от живота си. Лежаща в основата 
емоционална репресия е повсемес-
тен фактор.“

Модели на стреса,  
заложени в детството
Винаги е трудно да се каже, че начи-
нът, по който хората живеят живо-
та си, допринася за тяхното забо-
ляване. Никой от тях също така 
не може да бъде упрекнат, че е 
допуснал подобно самоизоставяне. 
Защото то е следствие от програ- 
миране в детството - в среда, която 
детето не е приело такава, каква- 
то е. Често пъти е и резултат от трав- 
ма. Голяма част от това, което се 
определя като личност, не е твър-
до установен списък от характерис-
тики, а сбор от механизми за спра-
вяне, които човек е придобил в дет-
ството си. Тогава имало ли e някой, 
с когото е могъл да говори, когато е 
бил тъжен, разстроен или ядосан? 
Хората, засегнати от хронични забо-
лявания, често не са в състояние да 
кажат „не“ на изискванията на света, 
на безмилостните очаквания, които 
са им били поставени за първи път 
като деца и които сега сами си нала-
гат в зряла възраст. Резултатът е, 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

по-скоро чувството за безпомощност, 
причинено от обкръжението, което 
не позволява нито една от естестве-
ните реакции при стрес като битка 
или бягство. Най-важните стресо-
ви фактори несъмнено са от емо-
ционален характер, като заплахата 
от лишаване от любов. Болезнените 
проблеми представляват постоянен 
източник на продължаващи телесни 
нарушения в организма.
Радикални събития като внезапна 
загуба на работа, провал на брак 
или смърт на любим човек съз-
дават значителен стрес за много 
хора, но има и ежедневни, хронични 
форми на психическо напрежение, 
които са по-коварни и чиито дълго-
срочни биологични форми са много 
по-вредни. Най-финият е скритият 
стрес, който се създава в ранно-
то детство и който човек възприе-
ма като част от себе си. Хората сле-
дователно не реагират веднага на 
стресови фактори. При това той не 
е въпрос само на екстремен сти-
мул, но и на индивидуална реакция. 
Едно и също външно събитие може 
да причини много различни физи-
ологични ефекти, в зависимост от 
това на кого се случва. Вътрешно 
генерираният стрес взема своето, 
без да привлича вниманието като 
нещо необичайно. За всички, които 
са свикнали с високи нива на стрес 
от детството си, именно липсата му 
причинява дискомфорт.
При това стресът не е просто нервно 
напрежение. Той се състои от реди-
ца обективно измерими физиологич-
ни процеси в тялото, в които участ-
ват мозъкът, хормоналната и имун-
ната системи, както и много други 
органи. Бащата на изследването на 
стреса, ендокринологът Ханс Селие, 
открива, че биологията на стреса 
засяга главно три вида тъкани или 
органи в човешкото тяло: в хормо-
налната система настъпват видими 
промени в надбъбречните жлези. В 
имунната система стресът засяга 
далака, тимусната жлеза, лимфните 
жлези и чревната лигавица в храно-
смилателния тракт. Повечето хора с 
възпалително заболяване на черва-
та например, съобщават, че стре-
сът е допринесъл значително за 
тяхната болест. Чревните заболява-
ния следователно трябва да се раз-
глеждат не само като израз на нару-
шена физиология, но и на изпълнен 
със стрес живот. Други проучвания 
пък показват, че социално-икономи-
ческите, а не медицинските риско-

налните центрове на тялото и мозъ-
ка – нервната система, имунната 
система и хормоналната система 
– образуват единна система. Те не 
са отделни, нито пък възможни за 
отделяне в реалния живот. Не става 
въпрос за четири отделни системи, 
а по-скоро за супер система, която 
действа като единица за защита на 
тялото от външни намеси и от сму-
щения във вътрешното физиологич-
но състояние“, - обяснява д-р Габор 
Мате. Изживяването или потискане-
то на силни емоции като страх или 
гняв например променя нервната 
система, както и сърдечно-съдова-
та, имунната система, но също хор-
моните. Стрес-хормоните адрена-
лин и кортизол в случая са от осо-
бена важност. Освободени в голе-
ми количества за дълъг период 
от време, те сериозно подкопават 
здравето: повишават кръвното наля-
гане, изтъняват костите и потискат 
имунната система - наред с много 
други документирани ефекти. Макар 
предвидени от природата - необхо-
дими и животоспасяващи като крат-
косрочна реакция при заплаха или 
остър стрес - те са пагубни за здра-
вето в дългосрочен план.
Особено жените са наясно, че произ-
водството на хормони е силно повли-
яно от психическия стрес. Немалко 
от тях са установили, че емоционал-
ното напрежение засяга функциони-
рането на техните яйчници и мен-
струалния им цикъл – прекомерният 
стрес може дори да спре менструа-
цията. От десетилетия изследвания 
показват, че жените са по-податливи 
на рак на гърдата, ако са склонни да 
потискат емоциите, особено гнева, 
ако им липсват подходящи социални 
взаимоотношения като възрастни и/
или ако са алтруистичен, натрапчи-
во грижовен тип.

Връзката между  
болест и стрес
При всички хора, интервюирани за 
книгата на д-р Мате, става въпрос 
по-малко за остър, отколкото за 
хроничен стрес. При това основни-
ят проблем не е стресът отвън, а 
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редица заболявания, но от друга, 
че пристъпите на гняв – например 
на родители към децата им – също 
могат да разболяват. С други думи, 
както изразяването на гнева, така 
и потискането му е вредно! Как би 
могъл човек да се справи с подоб-
на дилема?
„Както потискането на гнева, така и 
неговото неконтролирано действие 
са примери за необичайно освобож-
даване на емоции, които са в осно-
вата на много заболявания. Според 
моите наблюдения и немалко проуч-
вания, хората, които потискат здра-
вословния си гняв, са по-податли-
ви на рак или автоимунни забо-
лявания като множествена склеро-
за, ревматоиден артрит или хронич-
на умора. От друга страна, хората, 
които неправилно изразяват своя 
нездравословен гняв, са по-подат-
ливи на сърдечни заболявания и 
инсулт. Нездравословният гняв оказ-
ва също разрушително въздействие 
върху уязвимите получатели на 
този гняв, напр. деца, подложени на 
домашно насилие жени или подчи-
нени служители. Но проблемът не е 
в гнева като такъв, а в здравослов-
ния, самозащитен начин за справя-
не с него – точно както е предвиди-
ла природата, когато е програмира-
ла това защитно устройство в мозъ-
ка ни“, - обяснява неврологът, пси-
хиатър и психолог, д-р Габор Мате. 
Друг терапевт с мултидисциплинар-
на специализация, който провеж-
да семинари на остров Габриола 
в Британска Колумбия, д-р Джон 
Питърсън, пък изтъква: „Гневът е 
енергията, дадена ни от майката 
природа като на малки деца, за да 
отстояваме себе си и да кажем: 
„Аз съм важен!“. Разликата между 
здравословната енергия на гнева 
и вредната енергия на емоционал-
но и физическо насилие е, че гне-
вът зачита границите. Да отстояваш 
себе си не означава да прекрачваш 
границите на другите.

Ролята на емоционалната 
репресия при рак
Широко разпространено е мнение-
то, че социалната и емоционална-
та среда играят решаваща роля при 
рака. При това болестта не е просто 
резултат от външна атака, а се раз-
вива в чувствителен гостоприемник 
с нарушена среда. Отрицателният 
стрес, който възниква от постоянно-
то потискане на емоциите, особено 
на гнева, създава среда в телесни-
те тъкани, която е податлива на рас-
теж и разпространяване на рак. В 
дългосрочен план стресовите психо-
логически фактори могат не само да 
причинят отслабване на имунната 
система, но и хормонални промени, 
които влияят на туморната биоло-
гия. Увреждането на ДНК не е доста-
тъчно, за да се развие рак. Но стре-
сът може да промени механизмите 

от проблеми като липса на адекват-
ни грижи през годините на нашето 
развитие. При това науката ни пока-
за, че от еволюционна гледна точка, 
интелектът - включително съответ-
ните части на мозъка - се разви-
ва върху рамката на емоционална 
обработка и емоционални мозъчни 
структури. Проблемът не е нито в 
интелекта, нито в емоциите, а в лип-
сата на правилен баланс и взаимо-
действие между тях.
Емоциите са много важни, защото 
интерпретират света за нас. Те имат 
сигнална функция, която ни инфор-
мира за нашето вътрешно състоя-
ние, когато то е повлияно от външ-
ни стимули.

Здравословен  
и нездравословен гняв
Ето че се изправяме пред един 
парадокс: от една страна учените 
твърдят, че потискането на инстинк-
тивния гняв е рисков фактор за 

ви фактори за начина на живот са 
основните причини за сърдечно-съ-
дови заболявания.

Определящото 
значение на емоциите
В съвременния свят, който привидно 
се основава на рационалност, емо-
циите имат лоша репутация. За оце-
ляването на организма обаче те са 
също толкова важни, колкото нерв-
ните импулси, имунните клетки или 
хормоналната активност. Влиянието 
на емоциите върху човешкото тяло 
обаче далеч не получава необходи-
мото признание. Медицинската тео-
рия за здравето и болестта все още 
предполага, че тялото и умът могат 
да бъдат разглеждани отделно един 
от друг и отделно от тяхното непо-
средствено обкръжение. Ако емоци-
ите имат лоша репутация в модер-
ното мислене, то това се дължи 
на почти натрапчивата ориентация 
към рационалност в съвременния 
свят. Всъщност емоции като любов 
и грижа, страх, гняв, похот и други 
са абсолютно необходими за човеш-
кото оцеляване. Те са вградени в 
специфични области в нашия мозък, 
точно както и в мозъците на живот-
ните. Вярно е, че можем да бъдем 
затрупани от емоциите си по нез-
дравословен начин – точно както е 
вярно, че можем да ги потиснем по 
начини, които подкопават здравето. 
И двете крайности обаче са резултат 

за възстановяване на ДНК. В едно 
проучване, например, способност- 
та на лимфоцитите да възстановя-
ват увреждането на ДНК в клетки-
те, причинено от рентгеновите лъчи, 
е нарушена при стационарни пси-
хиатрични пациенти с тежки депре-
сивни симптоми. В случай на рак на 
гърдата, противно на някои твърде-
ния, само малка част от жените са 
изложени на висок генетичен риск 
- около 7%. И дори при генетично 
предразположени хора трябва да се 
вземат предвид факторите на окол-
ната среда, тъй като далеч не всяка 
жена, която притежава един от трите 
гена, свързани с рак на гърдата, раз-
вива злокачествен тумор. В слу-
чай на рак на белия дроб нещата са 
дори още по-ясни: този вид рак нито 
се предава генетично, нито увреж-
дането на гените при това заболява-
не се дължи на наследственост. От 
десетилетия насам научни изслед-
вания показват, че рискът от разви-
тие на рак на белия дроб е пет пъти 
по-висок при хора, които не могат 
ефективно да изразяват емоциите 
си. Що се отнася до рака на гърдата, 
никой друг вид рак не е изследван 
толкова внимателно за възможните 
биологични връзки между психичес- 
ките влияния и началото на заболя-
ването. В повечето случаи обреме-
няванията са скрити и са от емоцио-
нално естество. 

Не тип ракова личност,  
а предразположеност  
към рак
Погрешно е да се говори за тип 
ракова личност, защото нито една 
личност като такава не причинява 
рак. Причинно-следствената връз-
ка винаги е сложен въпрос. Въпреки 
това е безспорно, че определени 
личностни черти увеличават риска – 
тъй като е много вероятно да генери-
рат физиологичен стрес. Както беше 
посочено и по-рано: потискането на 
собствените нужди, невъзможност-
та да се каже „не“, липсата на осъз-
наване и потискането на негативните 
емоции, за да се поддържа имиджа 
на „харесван“ и „добър“ човек създа-
ват стрес – независимо дали лицето 
е или не е наясно със своето стре-
сово състояние. Така че стресът, а 
не личността сама по себе си подко-
пава физиологичния баланс и имун-
ната защита на организма и по този 
начин го прави податлив на заболя-
вания или намалява устойчивостта 
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му към тях. Термини като тип ревма-
тична или ракова личност са подвеж-
дащи, защото предполагат, че човек 
представлява изолирана единица и 
не отчитат, че той е част от семей-
на система от няколко поколения, от 
която е оформен. Много по-правил-
но е да се говори за предразположе-
ност към рак, отколкото за тип  рако-
ва личност. 

Вътрешната среда  
е от решаващо значение  
за оздравяването
Защо обаче имунната система и 
другите защитни механизми се спра-
вят с рака при някои хора, но не и 
при други? Това е голям въпрос, 
отговорът на който е твърде сложен, 
за да се обобщи тук. Много фактори 
играят роля, включително генетич-
на предразположеност, индивидуал-
на устойчивост, социална подкрепа, 
качеството на медицинските и пси-
хологически грижи, осъзнаването и 
най-вече желанието на индивида 
да поеме отговорност за собствено-
то си здраве и физически нужди, за 
да приеме емоционалното си себе-
възприятие и изисквания. При това 
последното не може да бъде пред-
писано, а само внимателно предло-
жено. Разликите между хората сле-
дователно не се дължат на зло-
качествеността на самия тумор, а 
на фактори във вътрешната среда 
на тялото, които инхибират или 
стимулират растежа на рака. Тази 
вътрешна среда се влияе решаващо 
от стресовите фактори в живота на 
хората, подложени на продължител-
но психическо напрежение. В много-
бройни проучвания на рака, най-по-
следователно идентифицираният 
рисков фактор е невъзможността за 
изразяване на емоции - особено на 
чувства, свързани с гнева.

Пренасяне на модели  
на стрес от поколение  
на поколение
Стресът и болестите могат да се 
предават през поколенията. При 
това те не само могат, но и - заед-
но с травмата - обикновено се пре-
дават както психически, така и физи-
чески, като се започне с вътреутроб-
ния живот и дори чрез спермата на 
бащата. Всичко, което е имало раз-
рушителен ефект върху едно поко-
ление, но не е било напълно раз-
решено, се предава на следващо-
то поколение. Следователно пре-
даването на родителското пове-
дение, моделите на възпитание и 

стреса между поколенията е пра-
вило. При възрастни деца на пре-
живели Холокоста с посттравматич-
ни стресови разстройства, напри-
мер, са открити нарушения на оста 
на стреса, така наречената HPA ос 
(оста хипоталамус-хипофиза-над- 
бъбречна кора формира център на 
стресовия механизъм за прочиства-
не на тялото) и производството на 
кортизол. „Когато видим, че стре-
сът се разпространява между поко-
ленията, можем по-добре да раз-
берем защо толкова много от исто-
риите на интервюираните в моята 
книга говорят за семейства, които са 
страдали от заболявания от поколе-
ния“, - обяснява експертът по теми-
те пристрастяване, стрес и детско 
развитие д-р Мате.

Преоткриване  
на вътрешното усещане
За щастие здравословните емоцио-
нални реакции и защитните вътреш-
ни усещания никога не се губят 
напълно. Но те могат да бъдат загу-
бени от поглед и дълбоко потиснати. 
Вътрешното усещане е важна част 
от сетивния апарат на тялото, което 
ни помага да оценим заобикалящата 
ни среда и да преценим дали даде-
на ситуация е опасна или безопасна 
за нас. Според мнението на специа-
листите човек има  нужда да се свър-
же отново със себе си и да не обви-
нява другите, а да поеме отговор-
ност за себе си. Това може да озна-
чава участие в терапия - което често 
се случва - заедно с практики като 
медитация или йога или други мето-
ди, фокусирани върху тялото. Това 
е въпрос на индивидуално вземане 
на решения.

Процесът на оздравяване изисква 
също сваляне на розовите очила, 
гледане на цялата истина в лице-
то. Както и желанието да се проу-
чи какво не работи: какво е извън 
баланса? Какво сме изпуснали? На 
какво тялото ни казва „не“? Без тези 
въпроси, това, което ни натоварва 
дълбоко, остава скрито. Става дума 
да  разпознаваме добре сигналите 
за опасност и да се научим да разчи-
таме симптомите не само като про-
блеми, които трябва да се преодо-
леят, но и като послания, на които 
трябва да се обърне внимание. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

СТУДЪТ: ЛЕЧЕБНА СИЛА  
ЗА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА

Добре известно е, че процедурите със студена вода укрепват имунната система 
и имат положителен ефект при възпалителни ставни и ревматични заболява-
ния. По-малко познат е фактът, че лечението чрез студ – криотерапията - може 
да подобри настроението, да облекчи депресията и тревожността. Специалисти 
обясняват какви са предимствата на студената вода, криокамерите и ниските 
температури за физическото и психическото здраве.

щадка. Но дали се е чудил откъ-
де всъщност идва това убеждение 
и дали изобщо има научна основа?
На първо място, тези предположе-
ния са резултат от народни вяр-
вания. Предците ни са свързвали 
ежедневните си наблюдения със 
съответни заключения, като разчи-
тали на опита си поради липса на 
медицински познания. Така фактът, 
че повече респираторни инфекции 
се срещат през студените месе-
ци на годината, естествено води 
до заключението, че ниските тем-
ператури благоприятстват поява-
та им, а изрази като „простуда“ 
или „преохлаждане“ се използват 
до днес. Независимо, че сме наяс-
но, че симптомите на „простудата“ 
се причиняват най-вече от вируси 
и по-рядко от бактерии. Но освен 
вирусния товар, най-важният фак-
тор за заболяването всъщност е 
състоянието на имунната система.
През първата половина на 20-ти 
век различни изследователски 
групи демонстрирали в лаборатор-
ни условия, че дори кратки вани в 
студена вода предизвиквали инхи-
биращ ефект върху имунната сис-
тема на гризачи, което след това 
ги правело по-податливи на инфек-
циозни заболявания. Това като че 
потвърждавало очакваните науч-
ни доказателства за наложилата 
се популярна хипотеза... Но учени-
те били озадачени, когато проучи-
ли хора, които редовно се излагат 
на екстремни температури, било 
доброволно, било по професионал-
ни причини: изследователи в поляр-

Особено в северноевропей-
ските страни има утвърде-
ни традиции на терапиите 

със студена вода и студен въздух. 
Руските изследователи в частност 
инвестират много време, пари и 
труд в научни изследвания в тази 
дисциплина. Използването й пред-
лага две категорични предимства: 
студотерапията е лесно достъпна 
за пациентите, евтина и най-вече 
високоефективна.
Не само при класическите хирур-
гични и ортопедични приложения, 

но-поведенческа терапия. „От моя 
гледна точка това е голяма греш-
ка, защото тези стратегии, които 
могат да бъдат лесно интегрира-
ни в ежедневието, биха позволили 
на засегнатия безплатно и с мини-
мални странични ефекти да облек-
чи оплакванията си“, - е мнение-
то на Томас Струпе, спортен тера-
певт, който се занимава интензивно 
с темите на психоневроимунологи-
ята, изследванията на микробиома 
и психосоматиката. 
Научните открития убедително сви-
детелстват за положителните ефек-
ти на студа не само за подобряване 
на имунната защита и облекчава-
не на ставни оплаквания, но също 
при страхови състояния и депре-
сии. „Ако човек успее да възприе-
ме студените душове или редов-
ните посещения в криокамера като 
нещо положително – нещо, което 
може да очаква дори с нетърпение - 
ще е направил сериозна крачка към 
постигане на напредък за укрепва-
не на здравето си и постигане на 
психически баланс“, - е убеден спе-
циалистът.

Студът сам по себе  
си не причинява простуда
Преди да се потопи в научните 
доказателства обаче, човек e добре 
да си изясни някои от погрешни-
те схващания за ниските темпера-
тури. Къпещите се в ледена вода 
ентусиасти и хората, които завър-
шват обиколката на кучето само по 
тениска дори през зимата, редов-
но се сблъскват с предразсъдъци: 
„Ти май искаш да настинеш“ - е 
един от най-честите, при това съв-
сем добронамерени коментари. В 
съзнанието на хората от западната 
цивилизация е дълбоко вкоренено, 
че студът е нещо опасно и най-ве-
че изключително вредно. Всеки си 
спомня предупрежденията на майка 
си или баба си, когато като дете не 
се е обличал достатъчно топло за 
разходка или игра на детската пло-

но също при психиатричните и пси-
хосоматични заболявания, най-раз-
нообразни форми на студолечение 
- от киснения и вани в студена вода 
до криокамери – както и свърза-
ните с тях научни доказателства 
са до голяма степен забравени. 
Значението на студа, двигателната 
активност, храната и лечебното гла-
дуване за регулиране на настрое-
нието или подобряване на реактив-
ността на стрес до голяма степен 
са изместени в полза на концепци-
ите за лекарствена или когнитив-

Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

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

Стресирани?

Официален представител за България: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4; 
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17
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Големият лечебен  
потенциал на редовното 
излагане на студ
Освен описаното по-горе стимули-
ране на имунната система, в днеш-
но време са доказани и много други 
положителни ефекти от студа. Те 
могат грубо да бъдат разпределе-
ни в две категории: от една страна, 
редовното кратко излагане на студ 
стимулира регенеративните проце-
си и физическата дееспособност, 
например при амбициозни атлетич-
ни тренировки. Така дълготрайно се 
намалява оксидативния стрес и се 
благоприятства развитието и под-
държането на здрава, противовъз-

ни експедиции, зимни плувци и т.н. 
Обратно на резултата от експери-
ментите с животни: тяхната имун-
на система била стимулирана и 
предлагала значително по-добра 
защита на организма от тази на 
контролните групи участници. При 
това тестваните субекти съобщава-
ли за инфекции значително по-ряд-
ко. Проучване на университета в 
Хановер също показало видими 
ефекти от процедурите със сту-
дена вода за предотвратяване на 
простудни заболявания. Само след 
три месеца, както честотата, така и 
тежестта на инфекциите намалели 
значително в сравнение с контрол-
ната група.

„А какво ще кажете за гризачи-
те“, - може да попитате сега. От 
съвременна гледна точка могат да 
бъдат осмислени и тези резулта-
ти. Отслабването на имунната сис-
тема в цитираните експерименти 
с животни се обяснява с огромния 
стрес, на който са били изложе-
ни гризачите. В крайна сметка 
нито един плъх не би се изкъ-
пал доброволно в ледено студен 
тестов басейн. А модерната наука 
психоневроимунология ни учи, че 
прекомерният остър или хроничен 
стрес е истинска отрова за имунна-
та защита.

палителна чревна флора. От друга 
страна, студотерапията облекчава 
симптомите на голямо разнообра-
зие от физически заболявания по 
различни начини. Редовните посе-
щения в криокамера при пациен-
ти с възпалителен ревматоиден ар- 
трит  например довеждат до значи-
телно подобряване на оплаквания-
та. Тези успехи в успокояването на 
болката без неблагоприятни стра-
нични ефекти и намаляването на 
различни възпалителни медиатори 
все още могат да бъдат регистри-
рани месеци след действителната 
студена интервенция.

Друг механизъм на действие на 
студовата терапия е повишено-
то образуване на кафява мастна 
тъкан в ущърб на неактивната бяла 
мастна тъкан. За разлика от бялата 
мастна тъкан, кафявата не съхра-
нява никаква енергия и следовател-
но не е свързана с рискове за здра-
вето от повишеното съдържание на 
телесни мазнини. Напротив: хората 
с повече кафяви мазнини не само 
изгарят повече килокалории, но и 
имат допълнителни противовъзпа-
лителни мастни киселини за облек-
чаване на възпалителните процеси. 
В резултат на това група от тества-
ни субекти, страдащи от захарен 
диабет тип 2, успяват да повишат 
инсулиновата си резистентност с 

цели 43% чрез десетдневна лека 
адаптация към студ (при 14-15оС). 
Силата на въздействие определено 
може да се конкурира с най-често 
използваното антидиабетно сред-
ство метформин.

Студът подсилва не само 
тялото, но и психиката
Това, че студените киснения и 
ледените бани тренират имунна-
та система, звучи на повечето хора 
логично и те биха могли да разбе-
рат положителните ефекти при въз-
палителни ставни, кожни или авто-
имунни заболявания до известна 
степен. Но защо многократното и 
прогресивно излагане на студ оказ-
ва положителен ефект върху наше-
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Доказани позитивни ефекти от криотерапията
Криотерапията е специален вид нискотемпературно лечение, 
което се използва за терапевтични цели при намаляване на възпа-
лителни процеси и болки, включително в спортната рехабилита-
ция и за бързо възстановяване след травми и наранявания.
Оптималната ефективност на процедурите се постига чрез поставяне 
на тялото при температури до -120, -170оС за 1 до 3 минути, при което 
се понижава повърхностната температура на тялото. Криотерапията 
е безболезнена процедура, при която азотни пари създават студ без 
влага, като вместо втрисане се усеща суха прохлада по кожата. При 
това се стимулира производството на колаген, организмът се прочист-
ва от токсини и метаболитни продукти, а кръвта се насища с кисло-
род и хранителни вещества, необходими за клетъчното възстановя-
ване на тялото.
Доказани ползи за здравето от криотерапията:
l Успокояване на възпаления
l Намаляване на болката
l Редуциране на теглото (всяка процедура гори до 600 калории)
l При кожни заболявания (екземи, атопичен дерматит)
l При ревматични заболявания и остеоартрит
l Увеличаване подвижността на ставите
l Подсилване на имунитета
l Неутрализиране последиците от оксидативния стрес
l Облекчаване на симптомите при множествена склероза

то настроение и облекчава забо-
лявания като депресия и тревожни 
разстройства? Не са ли те послед-
ствия от прекалено много стрес, 
индивидуални преживявания и ког-
нитивни оценки?
От твърде дълго време тези пси-
хологически модели доминират 
образа за психическо добруване. 
Но истината е, че холистичната 
медицина винаги включва и двете 
нива. Така в наше време учени-
те са наясно с многото различ-
ни физически аспекти на въпрос-
ните психични разстройства. При 
депресия, например, се установя-
ва, че имунната система е зна-
чително ангажирана със систем-
ни възпалителни процеси, проме-
нени концентрации на невромеди-
аторите и честа дисбиоза на чрев-
ната флора. При това е доказано, 
че последното влияе върху нашия 
опит и поведение посредством 
комуникация чрез мозъчно-чревна-
та ос. Предизвиканият от студ лек 
стрес всъщност оказва положител-
но въздействие върху всички физи-
чески механизми на заболяването, 
регулира вегетативната нервна сис-
тема и стимулира освобождаването 

на ендорфини, за които е известно, 
че подобряват настроението и имат 
болкоуспокояващ ефект. 

Антидепресивно  
действие, доказано  
от научни изследвания
Теоретичната основа звучи обеща-
ващо, но в медицината, базира-
на на доказателства, контролира-
ните интервенционни проучвания 
са средството на избор за оценка 
на успеха на терапията. Ето защо 
група полски учени от университета 
в Берслав изследвала ефектите от 
посещения в студена камера върху 
пациенти с депресивни настрое-
ния и/или тревожни разстройства. 
Всички участници били лекувани 
със стандартизирано лекарство, но 
все още били симптоматични. На 
случаен принцип учените разпреде-
лили изследваните субекти в една 
от двете групи. Интервенционната 
група посещавала  криокамера 
няколко пъти на ден в продълже-
ние на три седмици (по 2 - 3 минути 
при -160oC до -110oC). След трите 
седмици повече от една трета от 
пациентите в интервенционна-
та група намалили депресивната 

 

 

 

 

 – 3 таблетки.
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си симптоматика с над 50%. При 
почти половината от подложени-
те на студени процедури участници 
дори се наблюдавало намаляване 
на индекса на страх. В контролната 
група за сметка на това клиничните 
подобрения останали незначител-
ни. Най-малко 3% от изследвани-
те субекти са постигнали целта на 
изследването (намаляване с > 50%) 
на оценката за депресия, но нито 
един участник не е успял значител-
но да намали индекса си на страх.
Тези резултати са впечатляващи. 
Но такъв радикален подход често 
пъти не е необходим. Това изслед-
ване е само пример за илюстрира-
не на огромния потенциал на студо-
лечението в психотерапията. Други 
научни изследвания вече свиде-
телстват за постигане на значител-
ни резултати за подобряване на 
настроението и намаляване на тре-
вожността с ежедневни умерено 
студени душове (около 20oC).

от практическото й прилагане от 
някои небрежни ентусиасти. Пред 
лицето на трагични инциденти, не 
мога да избегна предупреждението: 
въпреки всички положителни ефек-
ти върху здравето, студът е пси-
хологически стрес, който изисква 
страхопочитание. Ето защо е нало-
жително човек да премине задъл-
бочен преглед от опитен лекар или 
практикуващ алтернативни лечеб-
ни методи специалист, преди да 
започне систематични студени про-
цедури“, - предупреждава експер-
тът по криотерапия Томас Струпе. 
При това човек трябва да използва 
добре премислена и добре дозира-
на прогресия. Разумно е да започне 
с крачене в студена вода, облива-
не със студен душ на прасците или 
киснене на долната част на краката. 
Трябва да работи бавно и упорито, 
да редува топли и студени душове, 
като накрая винаги завършва със 
студена вода. Ако тези интервен-
ции му понасят добре, човек може 
да опита кратък престой в криока-
мера или първата си ледена баня. 
При това, за да направи това, не е 
задължително да се гмурка в изря-
зана в леда дупка, може просто да 
охлади допълнително ваната си у 
дома с помощта на ледени пакети. 
А ако се чувства несигурен, може 
да направи първите си стъпки в 
защитената атмосфера на специа-
лизирана клиника или под наблю-
дението на работещ по метода на 
Кнайп терапевт.
Препоръката на специалистите при 
всички случаи е да се поеме по лек 
и безопасен път. Студът би след-
вало да има успокояващ ефект, а 
не да предизвиква сериозно неу-
добство или дори да се усеща като 
заплаха. Тялото само ще сигнали-
зира, когато е готово за следващо-
то ниво. Човек трябва просто да 
го послуша! Ако вземе под внима-
ние тези съвети, редовните студе-
ни тренировки ще му осигурят мно-
жество здравословни предимства – 
повишени тонус, имунитет, настрое-
ние. С други думи: укрепване както 
на физическото, така и на психичес- 
кото здраве. n 

Внимание при  
самостоятелните  
студените тренировки 
Особено във времето на настояща-
та коронавирусна пандемия, зим-
ното плуване, тъпченето на сняг 
с боси крака и слънчевите бани 
при отрицателни температури се 
превърнаха в нещо като мода или 
реклама за здравословен начин на 
живот. Това е разбираемо: сауни-
те и фитнес студиата бяха затворе-
ни и особено младите хора търсят 
нови предизвикателства. „Макар 
да съм любител на закалителни-
те процедури и да се наслаждавам 
на популяризирането на една моя 
страст, изпитвам истински страх 
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За овлажняване на очите 
и за интимна грижа
Хиалуронова киселина може да 
се доставя на тялото, напри-
мер, заради способността й да 
поддържа лигавиците влажни. 
Киселината може да бъде откри-
та следователно в спрейове за 
нос, продукти за интимна грижа, 
включително при вагинална сухо-
та. Може да подпомогне също 
оздравителните процеси при язви 
или наранявания. Голямо прило-
жение намира при грижи и лече-
ние около и в окото: капките за 
очи с хиалуронова киселина обра-
зуват стабилен филм и са ефек-
тивно овлажняващо решение 
за лечение на сухи очи и грижа 
за конюнктивата. Медицински е 
показана за терапевтично овлаж-
няване на повърхността на окото, 
дори след хирургични интервен-
ции на зрителния апарат.
 
Инжекции при артроза?
Ако слоят на т.нар. синовиална 
течност между ставите е твър-
де тънък – причинен например от 
остеоартрит – той може да бъде 
подновен чрез инжектиране на 
хиалуронова киселина в ставното 
пространство. Така ставната теч-
ност отново става плътна и елас-
тична. В случай на лека или уме-
рена форма на остеоартрит на 

най-разнообразни цели. В мина-
лото се е извличала от гребените 
на петли, което водело до алер-
гични реакции поради замърсява-
не с животински протеин. Днес се 
произвежда чрез ферментация с 
помощта на бактерии, така че се 
наблюдават значително по-малко 
алергии към присъщото за орга-
низма вещество.

КЪДЕ ПОМАГА 
ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА? 

Хиалуроновата киселина намира широко приложение в различни области на медицината, 
фармацевтиката, поддържащата козметика и естетичната дерматология. Производството й 
в тялото намалява с годините и за да може човек да се възползва от ценните й свойства за 
терапевтични или козметични цели, тя трябва да бъде доставена отвън. В какви случаи е 
показана и под каква форма може да бъде приложена?

Хиалуроновата киселина е 
особено дълъг полизаха-
рид, който изключително 

добре съхранява водата - в кожа-
та, в съединителната тъкан, в 
хрущяла, в ставната (синовиал-
ната) течност и в стъкловидно-
то тяло на окото. Нашият орга-
низъм използва тази вискозна 
субстанция като цимент между 
клетките, като буфер между ста-
вите и за свързване на вода-
та в очната ябълка. Подобно на 
желето, хиалуроновата киселина 
задържа влагата в кожата, което 
я прави да изглежда плътна и 
еластична.
Тъй като тялото образува все 
по-малко хиалуронова киселина 
с годините, тя се доставя отвън с 

коляното, това може да бъде част 
от терапевтична концепция за 
облекчаване на болките и подоб- 
ряване на функциите. Терапията 
обаче е спорна, тъй като същес- 
твуват рискове, свързани с инжек-
тирането на хиалуронова кисе-
лина. Затова е важно човек да 
получи предварително подробна 
информация за възможностите, 
рисковете и разходите.

Грижа за задържане  
на влагата
Стареенето на кожата е естес-
твен процес, при който тя става 
по-тънка и груба, набръчква се и 
изглежда по-малко плътна и опъ-
ната. Както гените, така и сти-
лът на живот определят колко 
рано започва стареенето и как 
се променя текстурата на кожа-
та. Допълнителната доставка на 
хиалуронова киселина може да 
помогне при грижата за нея, тъй 
като съдържанието й в кожата 
намалява с възрастта. Поради 
факта, че субстанцията отлично 
свързва водата, в кремове или 
силно концентрирани серуми тя 
може да изглади сухите бръчки 
в горния слой на кожата и да я 
направи да изглежда отново плът-
на и опъната. При това образу-
ва филм върху кожата и свързва 
влагата в повърхностните й слое-
ве, но почти не прониква в по-дъл-
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боките - там, където са старчес- 
ките бръчки. Затова не бива да 
се очаква сериозен анти-ейджинг 
ефект срещу дълбоки бръчки. От 
друга страна, за добро овлаж-
няване на кожата специалисти-
те ентусиазирано препоръчват 
хидратиращи кремове с хиалуро-
нова киселина, стига да не съдър-
жат други съмнителни съставки.

Козметични процедури
Хиалуроновата киселина е основ-
ната активна съставка, която 
се използва за инжектиране на 
бръчки. В естетичната дермато-
логия лекарите или практикува-
щите алтернативни терапии спе-
циалисти използват така наре-
чените дерма филъри за раз-
лични коригиращи процедури. 
Хиалуроновата киселина лесно 
се променя химически, като се 
пренася в различни дължини на 
вериги и размери на частиците. 
Това прави възможно контролира-
нето на силата и издръжливост-
та на лечението. Дерма филъри-
те се инжектират с тънка каню-
ла за изглаждане на бръчки като 
пачи крак или гънки около уста-
та. Тъмните кръгове се третират, 
устните се оформят, а хлътналите 
бузи се изпълват.

циализация, така че в крайна смет-
ка да се получи естетичен и естес-
твен резултат, да не се разрушават 
нерви или да се запушват съдове 
по време на инжектирането.
Внимание: Както при други инва-
зивни козметични процедури, има 
немалко шарлатани, които поста-
вят инжекции на челото или около 
очите например, без да познават 
анатомичните финиши. Липсата 
на специализирани познания може 
да доведе до ослепяване на кли-
ента, до кожен инфаркт или до 
смърт на големи участъци от тъка-
ни по лицето. Странични ефекти, 
подобни на инсулт, могат да въз-
никнат при уголемяване на устни-
те. Самостоятелното третиране с 
т.нар. писалки с хиалуронова кисе-
лина също е рисковано. Системите 
със спринцовки с размер на писал-
ка от Далечния изток могат да бъдат 
поръчани без рецепта и често се 
доставят без инструкции за упо-
треба. После потребителите тър-
сят обяснения от самопровъзгла-
сили се инфлуенсъри в YouTube. 
Неправилните приложения обаче 
могат да доведат до кръвонасяда-
ния и дори до осакатяване.  

Хранителни добавки
Тъй като някои хранителни добав-
ки напоследък рекламират доба-
вянето на хиалуронова киселина, 
може да се предположи, че нама-
ляващото й количество в кожата и 
ставите може да бъде попълнено 
с хапчета. Засега обаче все още 
няма одобрени в Eвропа лекар-
ствени средства с хиалуронова 
киселина, чиято ефективност е 
убедително доказана. n

Четири съвета…
…за красива кожа: Токсините от околната среда състаряват кожата. 
Затова я почиствайте добре вечер, например с тоалетно мляко в зави-
симост от типа кожа, а след това и с тоник за лице. По този начин ще 
премахнете също остатъците от дневната грижа с UV защита, която 
няма място на лицето ви през нощта.
…за предотвратяване на остеоартрит: Премахнете тежестта от кос-
тите си! Загубата на наднормено тегло е най-важната мярка за пред- 
отвратяване на остеоартрит. Придържайте се към противовъзпали-
телна диета със зеленчуци и богата на риба средиземноморска храна. 
…за кожа и стави: Изпивайте всеки ден малка чаша сок от моркови с 
една чаена лъжичка ленено масло и няколко капки сок от морски зър-
настец или портокал. 
…за избора на продукти: Проверете дали във вашите козметич-
ни продукти има някакви съмнителни съставки, като петролни про-
дукти или парфюмиращи субстанции. Изберете продукти за грижа, 
които са се представили добре в реномирани продуктови тестове 
като Ӧkotest и др.

Като собствен продукт на тяло-
то, хиалуроновата киселина се 
разгражда напълно в рамките на 
няколко месеца, така че лечението 
трябва да се повтаря на всеки 6 до 
12 месеца. Процедурите трябва да 
бъдат прилагани от опитен дерма-
толог, ако е възможно с подходя-
що допълнително обучение и спе-
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Чай от лечебна ружа
Корените, цветовете и листа-
та на бялата ружа съдържат 
слузни вещества, които прилеп-
ват към възпалената лигавица и 
образуват своеобразен защитен 
слой. Затова пиенето на чай от 
билката е ефективно средство 
за лечение на леко възпалена 
и раздразнена лигавица в уст-
ната кухина.
За целта 2 ч.л. цвят от бяла 
ружа се заливат с топла, но не 
много гореща вода (около 60оС), 
оставят се да престоят 15 мину-
ти и след това се прецеждат. 
Чаят се приема на малки глътки 
3-4 пъти на ден. 

Черни боровинки
Малките плодове имат проти-
вовъзпалително и антибакте-
риално действие, което може 

зъби със заоблени влакна и да 
се мести по зъбите и венците с 
леки кръгови движения. По този 
начин плаката се разхлабва и 
венците се масажират успокоя-
ващо. След това пространство-
то между зъбите трябва да се 
почисти с конец за зъби или 
специална четка за междузъбни 
пространства. 

Трениране  
на дъвкателния апарат
При дъвчене се стимулира 
отделянето на слюнка, което е 
важно при грижата за устната 
кухина – тъй като държи расте-
жа на бактериите под контрол. 
Храни като ябълки, моркови 
или пълнозърнест хляб, които 
трябва да се дъвчат особено 
силно, спомагат за отделянето 
на много слюнка и по този начин 
предпазват също венците. 

10 СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВИ ВЕНЦИ
С болезнените и чувствителни места в устната кухина човек може да се справи и сам 
– при това с обикновени домашни средства.

Жабурене с билково  
растително масло
Това приложение от аюрве-
дическата медицина помага 
срещу отдръпване на венците 
и има антибактериален ефект. 
Устата се изплаква за около 20 
минути с глътка билково масло, 
така че да се покрият всички 
части на устната кухина. За 100 
ml билково масло са необхо-
дими 100 ml растително масло 
(например зехтин или кокосово 
масло) и 30-40 g билки (напри-
мер магданоз, мента, градин-
ски чай). Билките се нарязват 
на едро, пасират се с олиото, 
оставят се да престоят едно 
денонощие, след което се пре-
цеждат през кърпа и маслото 
се налива в чист съд (може да 
се съхранява в хладилник 4 до 
6 седмици).

да се използва също при про-
блеми с венците. Отварата от 
боровинки е особено ефектив-
на, ако се прилага за гаргара, 
като вода за уста или се маса-
жира в засегнатите области на 
устната кухина след измиване 
на зъбите. За целта трябва да 
се залее 1 супена лъжица суше-
ни боровинки с 1 чаша вода и да 
се остави да заври. След това 
отварата трябва да се остави 
да се запари за около 10 мину-
ти, да се прецеди и да се охла-
ди до телесна температура. 

Чай от мента
Ментолът, основната активна 
съставка на ментата, се съдър-
жа в почти всяка паста за зъби 
и вода за изплакване за устна-
та кухина. И за това има причи-
на: билката осигурява свеж дъх, 
оказва охлаждащо действие и 
има изявен противовъзпалите-
лен ефект. Ето защо, ако човек 
редовно пие чай от мента, при-
готвен от пресни листа, със 
сигурност прави нещо добро за 
венците си. Чаят е много аро-
матен не само прясно сварен, 
но и охладен като освежаваща 
напитка. 

Правилно почистване  
на зъбите
Използването на твърда четка 
за зъби или прилагането на 
твърде силен натиск може да 
увреди венците. Най-добре е 
да се използва мека четка за 
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Прополис
За да запечатат кошера и да 
го предпазят от нашествени-
ци и болестотворни микроор-
ганизми, пчелите произвеж-
дат китовата смола прополис. 
Хората също могат да изпол-
зват активните съставки на този 
натурален продукт, тъй като той 
има ефективно противовъзпа-
лително действие и се счита 
за естествен антибиотик. При 
възпаление на венците пома-
га редовно разтриване на бол-
ното място с тинктура от про-
полис. За целта се добавят 30 
g прополис  към 300 ml високо- 
процентен алкохол и се миксират  
добре в плътно затваряща се 
бутилка с капачка на винт. След 
това запечатаната бутилка се 
поставя на слънчево или топло 
място за около шест седмици, 
като се разклаща от време на 
време. Много пчелари предлагат 
за продажба и готова тинктура. 

играе важна роля: дефицитът 
на жизненоважния витамин за 
дълго време може да дове-
де до сериозно увреждане на 
венците - а ако венците не са 
здрави, зъбите рано или късно 
също са застрашени. 

Вода за уста с ябълков оцет
Благодарение на процеса на 
ферментация, ябълковият оцет 
съдържа много ценни състав-
ки и оказва лечебно действие 
в много области. Като естес- 
твена вода за уста има антибак-
териално, противовъзпалител-
но действие и стимулира обра-
зуването на слюнка. За целта 2 
чаени лъжички оцет се добавят 
в чаша вода и добре се разбър-
кват. С разтвора се прави гар-
гара около половин час преди 
измиване на зъбите. След това 
устната кухина се изплаква 
добре с вода, така че оцетна-
та киселина да не атакува зъб-
ния емайл. 

Масаж на венците
Здравите венци могат да бъдат 
разпознати по факта, че плът-
но обхващат зъбите и са свет-
лорозови на цвят. Ако на вид 
са по-скоро зачервени, меки и 
подути, ежедневният масаж на 
засегнатите места с мека четка 
за зъби може да помогне. Това 
стимулира кръвообращението 
на венците, което от своя стра-
на ускорява заздравяването на 
възпалените места. n

Здравословно хранене
Начинът на хранене също 
оказва голямо влияние върху 
здравето на венците. Твърде 
много захар, например, води 
до образуването на киселин-
на плака, която от своя стра-
на причинява възпаление на 
венците. Витамин С, който се 
съдържа в цитрусовите пло-
дове, броколите, морския зър-
настец или шипката, също 
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РАСТИТЕЛНИ БОИ ЗА ЗДРАВА И БЛЕСТЯЩА КОСА

Растителните пигменти боядисват по естес- 
твен начин. Голeмият плюс е, че те не само не 
увреждат косата, но имат и подхранващ ефект. 
Как растителните бои придават блясък и обем 
на косата и защо цветът винаги е индивидуален. 

Все повече хора, последователно 
водещи здравословен начин на 
живот, искат косата им да бъде 

боядисвана естествено, без химически 
добавки. Но не са много фризьорските 
салони, които предлагат реални алтер-
нативи на оксидиращите бои, повече-
то работят традиционно със синтетич-
ни цветове. При тях обаче процесът на 
оцветяване върви ръка за ръка с раз-
рушаване на естествената структура 
на косата. При това амонякът първо 
набъбва косата, а след това нарушава 
външния й защитен слой (кутикулата). 
Окисляващият агент водороден пер- 
оксид, известен също като перхидрол, 
премахва естествения й пигмент, за да 
съхрани трайно химическия. Тези вещес- 
тва проникват в тялото през скалпа. 
„Три дни след боядисване със синтетич-
ни бои в урината могат да бъдат открити 
химически вещества“, - подчертава спе-
циалистката по натурални бои, майсто-
рът фризьор Александра Дорн. „Това 
е достатъчна причина да оцветявате 
косата си с растителни бои. Клиентът 
просто трябва да знае, че има алтерна-
тива. Дължим го на околната среда и на 
нашето здраве“.

Възможности и ограничения
На европейския пазар вече се пред-
лага широка гама от растителни бои 
за коса. Изходните материали са 
къна, кафе, касия, цветове на хибис-
кус, градински чай, листа от бреза, 
бъз, кора от зърнастец, риган, корен 
от ратания, куркума и много други 
оцветяващи растения. В зависимост 
от целевия цвят, те се комбинират, 
за да образуват различни миксове. 
От русо до тъмнокафяво или черно, 

то тониране и се отмива лесно. Ето 
защо специалистите препоръчват 
повтаряне на процедурата след три 
седмици. Същото важи за корени-
те на косата, които никога не изглеж-
дат толкова твърди, когато израст-
ват, както при конвенционалното боя-
дисване. При това израстващият соб- 
ствен цвят се размива нежно и изглеж-
да много естествен. Особено светла-
та коса често трябва да бъде боядис-
вана - след осем седмици. С всяка 
нова стъпка на оцветяване обаче не 
се образува просто още един слой 
пигменти около косата. Растителните 
оцветители допълнително се грижат 
за нея: съдържащата се в тях танино-
ва киселина затваря защитния слой 
(кутикулата) на косъма. Това го прави 
по-здрав и подсилва структурата му. 
„Много клиенти с фина коса са довол-
ни, защото косата им има повече 
обем“, - разкрива Александра Дорн 
от ежедневието си като фризьор. 
Таниновата киселина й придава и при-
ятен блясък. Предпоставката обаче е 
скалпът и косата да са предварител-
но обгрижени с натурални продук- 
ти. Химически боядисаната коса се 
държи по много различен начин.

всичко е възможно, дори ако косата е 
напълно побеляла.
Предимството на естествените бои 
за коса е, че върху главата не попа-
дат токсини, а в отпадните води - 
химикали. В салона си в Камптен 
Александра Дорн и нейните колеги 
от много години експериментират с 
растителни бои. „Всяка отделна коса 
приема цвета по различен начин. 
Придобитият цвят никога не е пора-
зителен, както при традиционните 
цветове, но винаги изглежда много 
естествен.“ Принципът на действие 
на растителните оцветители е от 
чисто физическо естество, тъй като 
те обгръщат всеки отделен косъм. 
Така че може да се създаде нюанс 
само въз основа на собствения цвят. 
Светлата коса следователно винаги 
може да бъде боядисана в тъмно - 
изсветляването обаче не е възмож-
но. Техниките за правене на кичури 
също са неприложими. Посивялата 
коса обаче може да бъде оцветена с 
растителни пигменти и да се постиг-
не подобен атрактивен ефект, осо-
бено ако се боядиса в руси нюанси. 

Обем и блясък  
– напълно естествени
Първото оцветяване на растител-
на основа е сравнимо с класическо-

Подготовка на химически 
боядисана коса 
Когато растителният цвят попадне 
върху синтетично боядисана коса, тя 
става остра и твърда. Окисляващият 
цвят е увредил трайно кутикулата на 
косата. За да не се вгради растител-
ният пигмент в тази увредена струк-
тура, косата трябва да бъде подгот-
вена за прехода към естествено боя-
дисване. Това означава преди всичко 
тя да се освободи от всякакви синте-
тични остатъци, като силикон напри-
мер. Подходящ за целта е алкален 
шампоан, който да се използва по въз-
можност в продължение на поне чети-
ри седмици. Като допълнителна обра-
ботка е препоръчително косата да 
се разресва старателно с високока-
чествена естествена четка - направе-
на от влакна от дива свиня или сезал 
- така че защитният слой на косъма 
отново да се затвори. Във фризьор-
ския салон първоначално се оцветя-
ват само корените на косата, така че 
химически боядисаната коса да може 
бавно да израсне. Но дори след боя-
дисване, върху косата се допускат 
само натурални почистващи субстан-
ции, направени от захарни или коко-
сови повърхностноактивни вещества - 
също с био качество, така че никакви 
силикони или други филмообразува-
тели да не попаднат върху прочисте-
ната от химикали коса. Растителните 
пигменти просто не се прикрепят към 
подобни вещества. Но бъдете внима-
телни: прясно боядисаната коса тряб-
ва да се измие най-рано след 48 часа. 
Цветните пигменти реагират с кисло-
рода във въздуха и им е необходи-
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8 съвета за самостоятелно боядисване  
на косата с растителни бои  

1. Косата трябва да се измие основно, така че да се отстранят от нея вся-
какви остатъци.
2. Добре е да се облече тениска с тъмен цвят, макар растителните бои да се 
отстраняват по-добре от синтетичните при пране.
3. Контурите на лицето и ушите е добре да се намажат с мазен крем, така 
ще е по-лесно да се премахнат петната боя от кожата.
4. Не е задължително да се носят ръкавици, но за да не се наслои боя по и 
под ноктите, те могат да бъдат предварително намазани с растително масло.
5. Растителната боя трябва да се нанася поетапно, като косата се разделя 
на кичури – толкова топла, колкото може да се търпи.
6. Памучна или хавлиена кърпа се потапя в гореща вода и се увива около  
косата с нанесената върху нея боя, а отгоре се увива друга суха кърпа.
7. Косата трябва да се държи добре овлажнена и колкото е възможно по- 
топла. Трябва да се спази препоръчаното време за експозиция на продукта.
8. Накрая се изплаква основно, но без употребата на шампоан.

извън границите на Германия. Вили 
Лугер също произвежда естествени 
продукти за грижа за кожата и коса-
та със своята компания CulumNatura 
от 1996 г в Австрия. От 2012 г. насам 
растителните бои за коса са част от 
гамата му като ексклузив за фризьори. 
Индустрията, от друга страна, предла-
га естествено изглеждащи бои, които 
съдържат много синтетични добавки. 
Следователно е лесно човек да се 
заблуди. Същото важи и за някои про-
дукти за самостоятелно боядисване на 
косата: независимо, че върху тях фигу-
рират думи като „натурални“ или „на 
растителна основа“, често се изпол-
зват химически багрила и добавки. 

мо известно време за това. Крайният 
резултат от боядисването става видим 
след три дни.

Защо е важен  
съветът на специалист
За намиране на правилния нюанс 
работещите с естествени бои фри-
зьори препоръчват да се потърси екс-
пертен съвет. Тъй като, за разлика от 
конвенционалните бои, определяне-
то на цвета не е точно: от една стра-
на, отделните партиди за доставка 
могат леко да се различават по цвят, 
тъй като цветът на растенията е чисто 
естествен продукт. От друга, в зависи-
мост от състоянието на косата и про-
дължителността на излагане, един и 
същ растителен цвят може да даде 
различни резултати. „Не може, както 
обикновено, човек да се ориентира по 
цветната палитра и да каже, ще взе-
мем четири-нула или пет-нула или 
нюанс кафяв орех – цветът всеки път 
е различен.“ Александра Дорн отде-
ля много време, за да разгледа съот-
ношението на червените пигменти в 
отделната коса. Професионалният 
опит в случая играе важна роля, само 
добре обучен фризьор може да наме-
ри точния нюанс и да избегне нежелан 
лилав или прекалено червен оттенък.

Пионери в естествеността 
Боядисването на косата с естестве-
ни суровини не е модерно изобрете-
ние. Още в древен Египет косата е 
била оформяна в необичайни при-
чески и цветове. В днешния професи-
онален сектор често се използват рас-
тителни бои за коса от Александър 
Пичман. Майсторът фризьор е един от 
пионерите в тази област, който може 
да се опре на над 50-годишен опит. 
Прахообразните му смеси се състо-
ят изключително от растения и билки, 
компанията му Oliebe е известна далеч 

Сребърни коси на хоризонта 
От няколко години се наблюдава тен-
денция не само към боядисване с 
естествени продукти, но и към липса-
та от такова: много жени и мъже при-
емат естествения цвят на косата си, 
белите кичури или посивялата коса. 
А те се появяват рано или късно при 
всеки. Кога зависи основно от гените. 
Независимо от това, било поради зло-
полука, заболяване или тежък психи-
чески стрес, посивялата коса може да 
се появи по-рано или много внезап-
но. Докато побеляването не се впис-
ва в представата за себе си за някои 
хора - „това е твърде рано“ или „изоб-
що не съм толкова стар“ - други уве-
рено стоят зад тези външни промени 
и приемат положително естественото 
посребряване на косата си: например 
променят гардероба си, за да синхро-
низират цветове на дрехите със сива-
та гама на косата си. При това побе-
лялата коса вече не са възприема 
като занемаряване на външността, а 
напротив като изискан стил, белег на 
високо самочувствие и достойно оста-
ряване. В допълнение, небоядисване-
то спестява време и ресурси. n  




