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МИТОХОНДРИИТЕ - НАШИТЕ 
КЛЕТЪЧНИ ФАБРИКИ ЗА ЕНЕРГИЯ 

Зрение, слух, обоняние, усе-
щане, движение, поддър-
жане и функциониране на 

всички органи и системи в орга- 
низма – каквото и да прави тяло-
то, изразходва енергия. Откъде 
всъщност идва горивото на живо-
та? Произвежда се от малки енер-
гийни централи с размер на бак-
терии, които се намират в изоби-
лие във всяка от приблизително  
75 милиарда клетки в човешкия 
организъм – митохондриите.
Във всяка клетка има средно от 
1000 до 2000 от въпросните мини-
атюрни енергийни централи. Там 
те произвеждат енергия от кисло-
род, мазнини и захар – под форма-
та на биологичния енергиен носи-
тел аденозин трифосфат (АТФ). 
Процес, наречен клетъчно диша-
не. Ако всичко върви гладко, мито-
хондриите осигуряват точно толко-

Без тях не работи нищо: митохондриите могат да бъдат открити в почти всяка клетка на тяло-
то, където изпълняват важни задачи. Ако те не функционират правилно, човек се разболява. 
Тяхната активност обаче намалява с възрастта. Учените се опитват да разберат дали това е 
причината за остаряването или просто страничен ефект от процеса на стареене.

Малки, но сложно  
устроени

Съществуването на митохондрии-
те е открито още през 1886 г. от 
лайпцигския професор по медици-
на и хистолог Ричард Алтман, но 
и днес доставчиците на клетъч-
на енергия крият множество тайни 
и ангажират вниманието на уче-
ните. Митохондриите са обграде-
ни от двойна външна мембрана и 
се наричат също клетъчни орга-
нели, т.е. „органчета“, поради тази 
структурна диференциация. Двете 
мембрани не са равностойни както 
по функции, така и по структура. 
Външната е гладка, а вътрешна-
та – нагъната. Химичните реакции 
за производство на енергия проти-
чат върху вътрешната мембрана. 

Митохондриите – фабрики за енергия
l Митохондриите са високопроизводителни фабрики за енергия, които 
снабдяват всяка клетка от нашето тяло с енергия и контролират много 
други метаболитни процеси.
l Слабите митохондрии причиняват драстично понижаване на енер-
гийните нива, което води до много вторични заболявания.
l Здравословният начин на живот и богатата на полезни хранител-
ни вещества диета защитават митохондриите и осигуряват енергия до 
напреднала възраст.

симата, че истинската стойност не 
зависи от размера. Митохондриите 
са миниатюрни, с диаметър от 0,5 
до 1,5 микрона, но без тях не рабо-
ти нищо - те доставят енергия-
та, която е толкова необходима на 
всички живи същества. Тръбните 
или сферични митохондрии се тъл-
пят с хиляди във всички клетки на 
тялото с изключение на еритроци-
тите. Особено голям брой от тях 
могат да бъдат открити в зони-
те с висока консумация на енер-
гия, напр. в мускулните или нерв-
ните клетки.
Най-важната задача на мито-
хондриите е да произвеждат енер-
гия под формата на аденозин три-
фосфат (АТФ). Казано по-прос-
то, храната, която ядем, първо се 
усвоява и след това влиза в клет-
ките ни чрез кръвния поток. Там 
митохондриите превръщат храни-
телните вещества чрез окисляване 
- така наречената дихателна вери-
га - в енергия, която клетката може 
да използва и след това да осво-
боди по всяко време, ако е необ-
ходимо. 

За да се оптимизира този процес, 
повърхността е значително увели-
чена чрез вдлъбнати и изпъкнали 
части, т.нар. гребенчета (кристи). 
Вътрешността (матрицата) съдър-
жа силно концентрирана смес от 
ензими. Въпреки незначителния си 
размер, вътрешната им структура 
е доста сложна. Вече е ясно, че 
митохондриите имат и други важни 
функции в допълнение към синте-
за на АТФ: регулират също калци-
евия баланс в клетките и произвеж-

ва енергия, колкото е необходима 
на организма в момента. Повече 
по време на спорт или стрес, 
по-малко при почивка.
Така отново се потвърждава мак-
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

с Чи (известна също като Ци или 
Ки) - китайския термин за универ-
сална жизнена енергия. Възрастен 
човек използва средно от 40 до 70 
кг АТФ всеки ден, но при физичес- 
ки или психически натоварващи 
дни стойността може да се пови-
ши значително. При това ако клет-
ката се нуждае от повече енер-
гия, подобно на бактериите мито-
хондриите могат да се делят и раз-
множават бързо. Динамична адап-
тивност, която зависи от съответно-
то енергийно търсене.

Свободни радикали:  
допринасят ли  

митохондриите  
за оксидативeн стрес?

При производството на енергия в 
митохондриите се образуват и сво-
бодни радикали – краткотрайни и 
силно реактивни съединения. Те 
обикновено се считат за опасни 
или поне за нежелани, тъй като  
агресивно се стремят да се свър-
жат и по този начин могат да увре-
дят клетките. Увреждането на ДНК 
е особено проблематично: ако то 
не може да бъде поправено бързо 
от възстановителните ензими, в 
най-добрия случай настъпва про-
грамирана клетъчна смърт (апоп-
тоза). В по-лошия сценарий възник-
ват мутации, които могат да дове-
дат до рак. Междувременно е уста-
новено, че кислородните радика-
ли имат не само отрицателни свой-
ства, но и биологична цел: заедно 
с радикалите, съдържащи се също 

дат основни компоненти на ензими. 
Съхраняването на калция е важна 
клетъчна функция, тъй като мине-
ралът служи като посредник за пре-
даване на сигнали в клетката, което 
може да инициира определени про-
цеси, като например апоптозата 
(програмираната клетъчна смърт). 
Защо обаче клетъчните орга-
нели имат свой собствен геном, 
така наречената митохондриална 
ДНК (mtDNA)? Това вероятно се 
дължи на еволюционно развитие. 
Експертите предполагат, че мито-
хондриите са били някога незави-
сими бактерии и са влезли в сим-
биоза с прости прогениторни клет-
ки. Това може да обясни същес- 
твуването на mtDNA. Въпреки че 
този геном съставлява само около 
един процент от човешката гене-
тична информация, това, което е 
в него, се предава изключително 
от майката, тъй като митохондрии-
те се наследяват само по майчина 
линия. Единичните клетки могат да 
развият хиляди митохондрии, но в 
сперматозоидите има само няколко 
- и те най-често се губят по време 
на оплождане. 
Митохондриите са сферични или 
тръбни структури, намиращи се в 
почти всички живи същества, чиито 
клетки имат ядро, независимо дали 
са растения или животни. Но те 
липсват в бактериите, например. 
Всички органи и мускули използват 
молекулата на АТФ от митохондри-
ите като източник на енергия. Някои 
биоенергетици отъждествяват АТФ 

рибозома

молекули 
на АТФ синтаза

  ДНК

периферно 
пространство

  криста

вътрешна         
мембрана

външна
мембрана матрица       матрични 

гранули

Митохондрия
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Заболявания на мускулната 
и нервната системи

Дефектите в митохондриите или 
мутациите в mtDNA могат да при-
чинят редица сериозни заболява-
ния, които засягат предимно мус-
кулите и нервната система – имен-
но поради факта, че тези клет-
ки съдържат най-големи количес- 
тва от тях. Подозира се връзка 
с увредени митохондрии, напри-
мер, при болестта на Паркинсон 
и на Алцхаймер. Очите, вътреш-
ното ухо и органите също могат 
да бъдат засегнати от неизправ-
ности в клетъчните енергийни цен-
трали. При това тежестта на забо-
ляванията може да варира значи-
телно. Терапевтичните възможнос-
ти също са ограничени. Засега в 
най-добрия случай могат да бъдат 
лекувани симптомите, но не и 
дефектите в самите митохондрии, 
които са отговорни за тях.
Много по-интересна и значима за 
повечето хора е връзката между 
клетъчните енергийни централи и 
обичайните процеси на стареене. 
„Фактът, че активността на мито-
хондриите намалява с възрастта, 
е добре научно документиран“, - 
обяснява проф. д-р Томас Лангер 
от Института по биология на ста-
реенето Макс Планк в Кьолн. „Но 
дори днес доставчиците на кле-
тъчна енергия крият много тайни“, 
- изтъква ученият. В същото време 
се наблюдават предимно нежела-
ни странични ефекти: посивява-
не на косата или косопад, бръчки, 
загуба на мускулна сила, по-сла-
би зрение и слух. Да не говорим 
за заболяванията, които се появя-
ват по-често с напредване на въз-
растта, като остеопороза, захарен 
диабет или рак.

Може ли да се повлияе  
на остаряването?

Подобно на въпроса дали е първа 
кокошката или яйцето, дискусия-
та се върти около това дали нама-
ляващата активност на мито-
хондриите е причина или прос-
то характеристика на стареенето. 
„Определено не е възможно да се 
отговори еднозначно на това“, е на 
мнение проф. Лангер. Животински 
модели показват, че се появяват 
признаци на стареене, когато про-
цесите в митохондриите са нару-
шени. Но да се заключи, че човек 
трябва единствено да поддържа 
митохондриите си активни, за да 
остане млад и във форма, е непра-
вилно: „Процесът на стареене е 
сложен и не може да бъде ограни-
чен само с митохондриите.“
Сериозните учени при всички слу-
чаи не се занимават с намиране-
то на извора на вечна младост, 
а с възможността човек да оста-
рее възможно най-здравослов-

в клетките, те унищожават опасни 
патогени. Ако делът на свободни-
те радикали обаче е твърде висок, 
тези ендогенни механизми вече не 
функционират в достатъчна сте-
пен. Така нареченият оксидативен 
стрес води до увреждане на клетки-

но. Това от своя страна повдига 
въпроса дали и как митохондрии-
те и по този начин клетките могат 
да бъдат подсилени, за да се до- 
ближат до тази цел. Колко се нами-
ра в гените и колко - в ръцете на 
всеки един от нас? От много спе-
циалисти например се препоръч-
ва приемането на коензим Q10. 
Няма съмнение, че той е от същес- 
твено значение за производство-
то на АТФ в митохондриите. При 
това с напредването на възрастта 
нивото на Q10 в кръвта намаля-
ва. Мненията на експертите обаче 
се различават дали има смисъл 
да се приема коензима като хра-
нителна добавка. Томас Лангер е 
по-скоро скептичен: „Той почти не 
засяга митохондриите. Мисля, че 
в здравословната диета има пове-
че смисъл.“
При всички случаи изследователи-
те са съгласни, че разбираемият 
копнеж за бърз и лесен митохон- 
дриален бустер, с който човек 
да се спаси от болестите на ста-
ростта, за съжаление все още 
остава само добро пожелание. 
Придържането към здравословен 
начин на живот като цяло е по-на-
товарващо, но в крайна сметка 
донася повече ползи.

Дълбоко вдишване:  
стимул за митохондриите
Тялото се нуждае от кислород, за 
да могат клетъчните фабрики за 
енергия да работят на пълни обо-
роти. Коремното дишане доставя 
повече кислород в белите дробо-
ве и повече енергия в митохондри-
ите. Освен това тялото се отпус-
ка. За целта:
1. Човек трябва да седне изпра-
вен и да постави едната ръка на 
гърдите си, а другата на коре-
ма. Вдишва  и издишва през носа, 
като държи устата си затворе-
на. Гърдите могат да се повди-
гат малко, но по-голямата част от 
дишането трябва да е в корем-
ната област. При вдишване коре-
мът избутва ръката леко напред, 

те, заболявания и преждевременно 
стареене. За това обаче обикнове-
но не са виновни митохондриите, а 
преди всичко външни влияния като 
прекомерна UV радиация, алкохол 
и никотин, лошо качество на възду-
ха, стрес или небалансирана диета.

Симптоми при отслабени митохондрии
Когато митохондриите не работят правилно, метаболизмът се 
забавя и могат да се появят следните симптоми:
l умора и слабост;
l болки и болкова чувствителност;
l загуба на памет и липса на мотивация;
l сънливост и депресия;
l променливо настроение и усещане за претоварване;
l главоболие и мигрена;
l скованост, втвърдени, схванати или крампиращи мускули;
l забавено зарастване на рани и по-дълго време за възстановяване.
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но съдържание на захар и нисък 
прием на животински протеини, с 
висока консумация на дълговериж-
ни, полиненаситени животински и 
растителни мазнини, както и рас-
тителни биоактивни вещества се 
отразява отлично на дееспособ-
ността и функционалната актив-
ност на митохондриите. 
l Физическа активност:  Редовна-
та, но не и напрегната физичес- 
ка дейност увеличава броя на кле-
тъчните енергийни централи в 
сърдечните, скелетните мускули и 
имунните клетки. Подобряват се 
както митохондриалната произво-
дителност, така и защитните сили 
на организма.
l Студови тренировки: Положи-
телен ефект могат да имат редов-
ните студени душове или крат-
ките ледени вани. Това стимули-
ра образуването на митохондрии 
като един вид защитен механизъм. 
Старите, от друга страна, умират 
и така се стимулира тяхното обно-
вяване.
l Нощна почивка:  По време на 
сън увредените митохондрии се 
възстановяват или разграждат, 
като по този начин се елимини-
рат вредните свободни радикали 
и се неутрализира негативното им 
действие. Това предпазва клетки-
те и митохондриите от оксидати-
вен стрес.

при издишване издърпва себе си и 
ръката леко назад.
2. Докато човек вдишва, тряб-
ва да отброи четири секунди. Да 
си представи, че надува балон, 
който се намира в стомаха му. 
Независимо от това, трябва да се 
поема само такова количество въз-
дух, което се усеща като комфорт-
но. Когато се вдишва за четири 
секунди, се издиша за шест секун-
ди със затворена уста. Поддържа 
се този ритъм.
3. Коремното дишане се практи-
кува по десет минути три пъти на 
ден. След около две седмици този 
начин на дишане ще се приема 
като съвсем нормален и човек ще 
започне да диша по-дълбоко, без 
да му се налага да мисли за това.

Как може да бъде  
подсилена активността  

на митохондриите
Изтощението, умората и податли-
востта към инфекции са признаци, 
че нещо липсва на организма. При 
подобно продължително състоя-
ние митохондриите могат да бъдат 
отслабени. Както вече беше спо-
менато, особено голям брой от тях 
са разположени в органите и тъка-
ните, които изискват голямо коли-
чество енергия. Такъв е случаят 
например с мускулните, нервни-
те, сензорните, имунните клетки и 
яйцеклетките. Ето защо липсата на 
енергия в тези структури е толко-
ва очевидно забележима и физи-
чески. В резултат на това в еднак-
ва степен страдат както тонусът 
на организма, т.е. физиката, така 
и психиката.
Основната причина за митохон- 
дриално увреждане често пъти е 
начинът на живот, който оказва 
огромно влияние върху работата 
на митохондриите. Твърде малкото 
движение, нездравословното хра-
нене и постоянният стрес нама-
ляват тяхната работоспособност. 
Затова човек трябва да се грижи 
добре за енергийните централи в 
клетките си. Съществуват различ-
ни начини и средства за тяхното 
укрепване и защита:
l Хранене:  Диета с редуцира-

1 КАПСУЛА ДНЕВНО

 БЕЗ АСПАРТАМ

mg 
000000

ХИДРОЛИЗИРАН 
КОЛАГЕН ЗА ПИЕНЕ

ЗДРАВИ СТАВИ | СТЕГНАТА КОЖА
БИОТИН | ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | ВИТАМИН С

НАЙ-БОГАТИЯТ 
НА КОЛАГЕН 
ПРОДУКТ*

*в България към настоящия момент

l Упражнения за релаксация: 
Медитация, йога и други упражне-
ния за релаксация предотвратяват 
хроничния стрес, причиняван от 
хормоните кортизол и адреналин, 
които увреждат митохондриите.
l Хранителни вещества:  Целе-
вата доставка на хранител-
ни вещества може да поддържа 
функцията на митохондриите и 
да ги предпази от увреждане. Те 
включват витамини от група В, 
алфа-липоева киселина, омега-
3 мастни киселини, цинк, селен, 
L-карнитин, L-цистеин и коензим 
Q10 (убихинол). n
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 СЪВЕТИ ПРИ  
МУСКУЛНИ РАЗТЕЖЕНИЯ 
Мускулни разтежения се получават не само по време на спорт, но и в ежедневието: леко препъ-
ване, невнимателно движение или голямо натоварване - мускулът вече е пренапрегнат и се поя-
вява болка. Оплакванията могат да бъдат облекчени с домашни средства.

глобули Arnica D6 – по 5 глобули 
три пъти на ден – може да се под-
помогне оздравителният процес.

Лавандулово масло 
Известна с красивия си летен 
цъфтеж, лавандулата е популяр-
на също със своя интензивен 
аромат и успокояващо действие. 

Мускулно разтежение се 
получава при разпъване 
или разкъсване на мус-

кулните влакна, от които е изгра-
ден мускулът. Това обикновено се 
случва при преумора, неправил-
но или прекомерно натоварване 
на мускула. Разтежения могат да 
се получат на всеки мускул, но 
са най-чести в долната част на 
гърба, шията, рамото, бедрата и 
прасците. Те могат да бъдат болез-
нени и дори да ограничат дви-
жението в засегнатата мускулна 
група. Тежките мускулни разкъсва-
ния изискват медицинска помощ, 
но леките до умерени разтежения 
могат успешно да бъдат лекува-
ни в домашни условия с противо-
възпалителни средства или студе-
ни компреси.

ли ефекта, ако разбърка 1 супена 
лъжица ябълков оцет в чаша вода 
и я изпие.

Стягаща превръзка 
Може също да се направи стяга-
ща превръзка с ластичен бинт. 
Това ще намали задържането на 
течности и по този начин ще пред- 
отврати или намали отока. Но 
трябва да се внимава: превръзка-
та не бива да е твърде стег-
ната, за да не препятства 
кръвообращението.

Тинктура от арника
С лечебната сила на цве-
товете от арника могат да 
се облекчат симптомите на 
болка и да се позволи на 
отока да отшуми по-бързо. 
Може да се приложи мехлем и да 
се втрие на мястото на разтеже-
нието, докато се успокои. Или да 
се смеси тинктура от арника с вода 
в съотношение 1:1, да се нало-
жи върху болезнения участък или 
пък да се направи компрес и да се 
остави да действа. Хомеопатията 
също залага на болкоуспокоява-
щите свойства на растението: с 

Осигуряване на покой 
Човек винаги трябва да загрява 
добре преди тренировка, за да 
предотврати появата на мускул-
ни разтежения. Ако все пак въз-
никнат – най-често в мускулите 
на прасеца или бедрото – тряб-
ва незабавно да им се осигури 
покой. Дори ако болката в нача-
лото не е твърде силна, засег-
натата част от тялото трябва да 
се обездвижи и да не се нато-
варва повече. Ако на организма 
не бъде предоставена почивка 
за възстановяване, съществува 
риск от влошаване: продължа-
ване на тренировката с мускул-
но разтежение може да дове-
де до разкъсване на мускулни-
те влакна.

Топла вана с ябълков оцет 
Доказано е, че топлата вана с 
ябълков оцет помага при мускулно 
разтежение. За целта ваната тряб-
ва да се напълни с топла вода и да 
се добавят две чаши ябълков оцет. 
Оцетът намалява възпалителни-
те процеси в мускулите и облекча-
ва болката. Човек може да подси-

Нейните болкоуспокояващи свой-
ства могат ефективно да се 
използват при мускулни разте-
жения. Най-подходящо за целта 
е етеричното масло, което се 
извлича от растението. За лече-
ние на болезнени разтежения са 
достатъчни 3 до 5 капки, доба-
вени към базово масло, които се 
налагат или прилагат като малък 
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, 

компрес върху пострадалото 
място за 15 минути.

Често охлаждане 
Охлаждането на засегнатата 
област е също толкова важно, кол-
кото и обездвижването. То има бол-
коуспокояващо действие и помага 
за намаляване на отока. За целта 
трябва да се постави торбичка с 
лед или студен пакет: през първите 
24 часа, на всеки 3 часа в продъл-
жение на 15 минути. За да се дози-
ра правилно студеният стимул, е 
добре да се поставя кърпа между 
охлаждащия пакет и кожата.

Английската сол  
помага с магнезий
Високото съдържание на магнезий 
в английската сол помага за нама-
ляване на задържането на излишна 
течност в тъканите и за облекчава-
не на отока. За целта трябва да се 
добавят 2 чаши английска сол към 
водата във ваната, в която е добре 
да се престои за около 15 мину-
ти изцяло или да се направи баня 
само на засегнатата част от тялото.

Вдигане краката нависоко  
Възможно най-скоро след мускул-
ната травма е добре засегнати-
те крайници да се повдигнат нави-
соко (над нивото на сърцето). 
Това служи също за ограничава-
не на притока на кръв и по този 
начин свежда отока до минимум. 
Като цяло, колкото по-бързо реа-
гира човек на разтежението, тол-
кова по-добре. Така нараняване-
то ще причини по-малко щети и 
човек по-бързо ще се възстанови 
от травмата. 

Студени компреси с извара 
Студените компреси с извара са 
доказан домашен лек за охлаж-
дане. Затова, ако човек не раз-
полага в момента с лед в хла-
дилника, може да наложи постра-

далото място със следния ком-
прес: разстила се студена изва-
ра с дебелина един пръст върху 
чиста кърпа, тя се сгъва, налага 
и фиксира с марлена превръзка. 
След около 15 минути охлажда-
щият ефект изчезва и компресът 
може да се поднови. 

Карамфилово масло 
Карамфиловото масло има 
силен анестетичен ефект, 

облекчава болката при разтеже-
ние и допълнително подпомага 
оздравителния процес с проти-
вовъзпалителните си свойства. 
За целта трябва да се загре-
ят 1 до 2 супени лъжици масло 
от карамфил и да се оставят да 
се охладят леко. Затопленото 
масло се втрива върху засег-
натия мускул и се масажира 
нежно в продължение на 5 до 
10 минути. n 
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в края на седмото или осмото си 
десетилетие. Въпреки това в света 
има около 500 000 „супер-въз-
растни“ хора на над 100 години, 
което означава, че те живеят две, 
три или дори четири десетилетия 
по-дълго от средно статистичес- 
кия показател. И броят им непре-
къснато нараства. Какво е различ-
ното, което правят тези хора, за 
да се превърнат в дълголетници?
Само храненето може да добави 
още десет години към живота
Изследователите са установили, 
че възрастовият диапазон зави-
си значително от състава и качес- 
твото на приеманата храна - пре-
димно от специфични хранителни 
вещества, съдържащи се в опреде-
лени храни. Целенасоченият избор 
на хранителни вещества може 
да удължи живота с десет годи-
ни. Американските диетолози от 
известния университет в Мичиган 
наскоро тествали 5800 храни за 
техния фактор за дълголетие и, 
наред с много други, стигнали до 
следните изводи: порция сьомга на 
пара три пъти седмично добавя  по 
16 минути към жизнения часовник. 
Кафявият ориз с черен боб увели-
чава живота с 13 минути. Хотдог 
или порция за бързо хранене, от 
друга страна, го скъсява с 36 мину-
ти! Според учените за постигането 
на по-дълъг живот най-малко 50% 
от протеините трябва да са на рас-
тителна основа. Те твърдят също, 
че хранителните вещества оказ-
ват ефект до най-дълбоките кле-
тъчни структури. Още пет годи-
ни допълнителен живот могат да 
бъдат спечелени чрез малки про-
мени в начина на живот, напр.  по 
отношение на движението, релак-
сацията или съня.
Анти-ейджингът се превърна 
в лекарство, което се приема 
сериозно
Проекция на Вашингтонския уни-
верситет разиграва още по-обна-
деждаващи визии за бъдещето. 
Тя предполага, че през 2100 г. е 
възможно две трети от хората да 
достигнат средна възраст от 127 
години благодарение на оптимал-
но анти-ейджинг хранене и съпът-
стващо го правилно управление 
на начина на живот.
Клетъчните биолози и химиците 
са натрупали важни познания по 
темата през последните 20 годи-
ни. Представеният по-долу гене-
рален план се основава именно 
на това ново научно ноу-хау.

как може да приложите принципа 
индивидуално в ежедневието си.

Генерален план  
против стареене

Всеки от нас споделя приблизител-
но 99,9% от гените си с други хора, 
според Северноамериканския 
национален институт за изследва-
не на човешкия геном в Бетезда. 
С други думи почти целият геном. 
Поради тази причина повечето 
хора умират средно статистически 

ХРАНА ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ
Човек може да реши на каква възраст да бъде: според специалистите с подходящи 
храни може да удължи жизнения си тонус и добрия външен вид с до 15 години.

Хората от край време се 
надяват на дълъг живот в 
най-добро здраве. Но това, 

което звучи като далечна мечта 
за бъдещето, вече не изглежда 
толкова невъзможно. Тайната се 
крие в дълбините на нашите клет-
ки - и молекулярната медици-
на ги разкрива стъпка по стъпка. 
Интересът на учените е насочен 
към веществата, които могат да 
повлияят на процеса на стареене. 
Най-новият фокус на изследвани-
ята в анти-ейджинг медицината 
е върху т.нар. хормезис – харак-
теристика на много биологични 
процеси, а именно двуфазен или 
трифазен отговор на излагане на 
нарастващи количества вещес-
тво или състояние. Гръцката дума 
описва процес, при който напр. 
лютото вещество капсаицин в 
лютите чушки активира опреде-
лени гени. Те забавят стареене-
то на клетките и по всяка веро-
ятност тренират механизмите за 
възстановяването им. На след-
ващите страници може да проче-
тете какво точно стои зад него и 

Как да откриете своята индиви-
дуална анти-ейджинг стратегия 
Планът разграничава шест вида 
стареене. Прегледайте характер-
ните им черти и се припознайте 
в някой от типовете. След това 
потърсете указания за подходя-
щия тип хранене. Те се допъл-
ват и от съвети за начина на 
живот, които е добре да включ-
вате в ежедневието си възмож-
но най-редовно. Колкото по-ста-
рателно следвате предложени-
ята, толкова по-голям ще бъде 
подмладяващият ефект.

Въпрос на тип стареене
Някои хора се състаряват по-рано 
или остаряват по-бързо от други. 
Учените разграничават следните 
шест варианта:
Тип „Метаболизъм“
Напълнява се лесно, дори без 
приемане на по-голямо количес- 
тво храна. Често се наблюда-
ват нервност, раздразнителност, 
изтощение и липса на енергия. 
Главоболието е неприятен еже-
дневен спътник. Кожата е суха и 
напукана, тенът понякога е жъл-
теникав. Нерядко се появяват тре-
вожни мисли, тъга и потиснатост. 
Тип „Черен дроб“ 
След хранене често се наблюда-
ва чувство на пълнота, натиск в 
горната част на стомаха, подува-
не на корема, диария или запек. 
Мазнините и алкохолът се пона-
сят по-тежко. Възможно е да се 
появят кожни петна и нечистотии. 
Менструални проблеми и симпто-
ми, подобни на менопауза, могат 
да се проявят дори при млади 
жени. 
Тип „Бъбреци“ 
Загубата на апетит е симпто-
матична. Наблюдават се също 
умора и предразположеност към 
бъбречни инфекции, сърбеж, про-
блеми с концентрацията, главо-
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на L-карнитин допринася не само 
за щадящо изгаряне на мазни-
ни. Тя подобрява също въгле-
хидратния метаболизъм и пони-
жава нивата на кръвната захар. 
Лютият стимул на биоактивния 
растителен алкалоид капсаи-
цин също засилва метаболизма, 
като увеличава производство-
то на топлина в тялото - тер-
могенезата. Проучване на уни-
верситета Оксфорд Брукс показ-
ва, че съдържащата се в чили-
то пикантна съставка увеличава 
производството на топлина с над 
50%! Това означава, че енергий-
ният оборот на тялото значител-
но нараства. Отлични доставчици 
на L-карнитин са гъбите, сире-
нето, пуешкото месо, броколи-
те, херингата, овчето сирене, 
изварата или сушените бели 
гъби. Съдържание на капсаицин 
може да се открие преди всичко в 
чилито, лютите чушки и лютия 
червен пипер.
Анти-ейджинг фактор:
L-карнитинът се счита за обеща-
ващ подход за предотвратява-
не на износването в клетките на 
метаболитните органи, а се твър-
ди също така, че капсаицинът 
удължава живота с до 14%.

Подмладяващи  
хранителни вещества  
за тип „Черен дроб“

Процесите на стареене могат 
да бъдат спрени с горчиво ве- 
щество, което се съдържа 
например в грейпфрута
Свързаната с възрастта ахилесо-
ва пета на този тип: чернодроб-
ни нарушения и непричинен от 
алкохол затлъстял черен дроб. 
Поради факта, че разположена-
та до него жлеза има тенденция 
да старее малко по-бързо, кръвта 
вече не е достатъчно пречистена 
от вредни субстанции. Това озна-
чава, че хранителните вещес- 
тва от храната не могат да бъдат 
оптимално преработени и усво-
ени. Хранителното дуо наринге-
нин и аргинин помага на фабри-
ката за метаболизъм. Горчивото 
вещество нарингенин влияе 
върху определени чернодробни 
протеини, които играят ключова 
роля в метаболитните процеси 
на органа. Според Харвардското 
медицинско училище в Бостън, 
това очевидно кара черния дроб 
да разгражда натрупаните мазни-
ни. В същото време се повишава 

инсулиновата чувствителност, 
което намалява риска от 

диабет тип 2. Храни 
като грейпфрут, кум-
куати, портокали, 
мандарини, брюк-
селско зеле, бадеми 
или лайм са добри 

източници на наринге-

болие, гадене, невралгия и ми- 
грена. Лесно се стига до оток - 
също около очите. Понякога се 
появяват натиск, изтръпване и 
болки в гърба. 
Тип „Имунна система“
Характерни са повтарящи се 
инфекции на венците и пикочния 
мехур, но също херпесни инфек-
ции и настинки. Този тип е особе-
но предразположен към алергич-
ни реакции. Нерядко се свързва с 
косопад и кожни дразнения. 
Тип „Сърце“
При него често се наблюдават 
функционална сърдечна арит-
мия, умора, изтощение, световър-
теж и потене. Колебанията (флу-
ктуациите) на кръвното налягане, 
чувството за натиск в гърдите или 
треперещите ръце също са при-
знаци на дисбаланс. 
Тип „Мозък“
Скоростта на реакция отслаб-
ва, паметта показва от време на 
време малки пропуски в ежедне-
вието, напр. забравено име или 
загубени ключове. Сензорната 
информация сякаш се изли-
ва нефилтрирана. Очите горят, 
често трептят. Главата се усеща 
празна понякога, а настроение-
то се колебае като кораб в откри-
то море.

Подмладяващи  
хранителни вещества  

за тип „Метаболизъм”
Пикантната храна и една специ-
ална аминокиселина предпаз-
ват от възможни заболявания
Този тип е податлив на проце-
си на стареене в метаболизма, 
т.е. биохимичното разграждане, 
преобразуване на хранителните 
вещества и тяхното натрупване 
като нови метаболитни продукти 
в клетките. Това може да дове-
де например до диабет, затлъс-
тяване и подагра. Затова подхо-
дящи хранителни вещества про-
тив стареене са L-карнитинът 
и капсаицинът. Различни про-
учвания показват, че растител-

ната аминокисели-
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нин. Аминокиселината аргинин е 
извор номер едно на младост-
та в черния дроб. Тя се съдър-
жа в големи количества в леща-
та, граха, тиквените семки, оре-
хите, сьомгата, яйцата и филе-
то от пилешки гърди.
Анти-ейджинг фактор:
Резултатите от изследванията 
показват, че нарингенинът оказва 
силен клетъчно-защитен и реге-
нериращ ефект върху чернодроб-
ните клетки. А аргининът пома-
га на черния дроб при детокси-
кацията.

Подмладяващи  
хранителни вещества  

за тип „Бъбреци“
Любимият плод, ябълката, прави 
чудеса за здравето, когато човек 
му се наслаждава всеки ден
Ако бъбреците, тези два филтри-
ращи и екскретиращи остатъците 
органа, всеки един с тегло само 
150 g, покажат първи признаци на 
стареене, се развива воден, елек-
тролитен и алкално-киселинен 
дисбаланс. Хубавото е, че има 
растителни вещества като пек-
тин и джинджерол, които могат 
ефективно да поддържат функ-
цията им. Според Американското 
дружество по нефрология, добре 
познатото баластно вещество от 
ябълките, пектинът, е най-добри-
ят приятел на бъбреците в света. 
Неговият понижаващ холестеро-
ла и регулиращ кръвната захар 
ефект поддържа бъбречната 
функция. Ако човек яде пресни 
плодове и зеленчуци всеки ден, 
камъни в бъбреците се развиват 
с 45% по-рядко. Джинджеролът, 
лютото етерично масло, съдържа-
що се в джинджифиловия корен, 
увеличава притока на кръв към 
бъбреците и подмладява бъбреч-
ната тъкан. Това се потвържда-
ва от Първа асоциирана болни-
ца на университета Джънджоу в 
Китай. Освен ябълките, много 
пектин съдържат също кайсиите, 
морковите, дюлите, доматите, 
захарното цвекло и лимоните. 

Джинджеролът е различен: той е 
уникален и може да бъде открит 
единствено в пресния джинджи-
филов корен.
Анти-ейджинг фактор:
И двете съставки са наистина 
мощни противовъзпалителни 
и антиоксидантни средства. Те 
предпазват бъбреците от агре-
сивните атаки на свободните 
радикали. Освен това първона-
чалните проучвания показват, че 
ги защитават също от токсините 
на околната среда.

Подмладяващи  
хранителни вещества  

за тип „Имунна система”
Желязото и фолиевата кисели-
на са сред най-важните храни-
телни вещества за жените. Те 
представляват истински пред-
пазен щит
Ако имунната система на орга-
низма остарее, тя губи част от 
ефективността си срещу виру-
си, бактерии или гъбички. Тогава 
не може адекватно да защитава 
тялото срещу патогенни нашес- 
твеници. Така се развиват по-лес-
но инфекции и те нерядко хрони-
фицират.
Фолиевата киселина и желя-
зото поставят много пречки по 
пътя на имунното стареене. 
Според университета в Маями, 
витамин B9, известен също като 
фолиева киселина, е ключов фак-
тор за гаранция, че застарява-
щата имунна система произвеж-
да достатъчно клетки убийци. 
Микроелементът желязо, от друга 
страна, е от съществено значение 
за силовата защита срещу инфек-
ции в организма. Защото клетки-
те на имунната система винаги 

Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:
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се нуждаят от достатъчно желя-
зо, за да съзряват и бъдат напъл-
но функционални по всяко време. 
Бобовите растения, ядките, 
пшеничните зародиши, зелено-
листните зеленчуци и пълно-
зърнестите продукти съдържат 
големи количества фолиева кисе-
лина. Здравословните, богати на 
желязо храни включват: амарант, 
люспи от просо, соя, тиквени 
семки, боб или манголд, както 
и телешко или говеждо месо.

над 40 години се нуждаят особе-
но много от Q10, защото тялото 
го произвежда по-бавно. Отлични 
източници са марулята, спа-
накът, патладжанът, бок чой, 
зелето, карфиолът и яйцата.
Анти-ейджинг фактор:
Като антиоксидант коензим Q10 
неутрализира агресивните кис-
лородни молекули от метабо- 
лизма. По този начин той предпаз-
ва сърдечните клетки от основния 
агент на стареенето - оксидатив-
ния стрес. Ниацинът се счита за 
силно оръжие против стареене 
без странични ефекти, което под-
държа сърцето и кръвоносните 
съдове здрави за по-дълго време.

Подмладяващи хранителни 
вещества за тип „Мозък“

Всеки, който е склонен да забра-
вя, се нуждае от две вторич-
ни растителни вещества като 
естествени помощници, които 
да са винаги на разположение
Около 10% от нервните клетки в 
мозъка бавно се губят при нор-
малния процес на стареене. Това 
не е толкова голяма катастро-
фа при общо 100 милиарда от 
тях. В същото време обаче някои 
синапси между сивите клетки ста-
ват по-слаби или се прекъсват. 
В резултат на това те са по-мал-
ко способни да обработват нова 
информация, отколкото когато са 
били млади. Това, от което мозъ-
кът се нуждае сега, е естествена 
храна за главата, като кофеин и 
елагова киселина.

Анти-ейджинг фактор:
Витаминът фолиева киселина 
доставя своята порция против 
стареене директно в новообра-
зуваните имунни клетки и стиму-
лира техния растеж. Червените 
кръвни клетки образуват своя пиг-
мент хемоглобин от желязо. Той, 
от своя страна, има силен афи-
нитет да се свързва с кислорода 
- този имуноактивиращ извор на 
младостта.

Подмладяващи хранителни 
вещества за тип „Сърце“

Добре е, че и сърцето може да 
бъде предпазено от бързо ста-
реене. Има две неща, за които 
трябва особено да се  внимава
Устойчивостта на сърцето се про-
меня в хода на живота. И то 
не може вече толкова лесно да 
се справя със стреса, липсата 
на сън или прекалено амбициоз-
ния спорт. Това се дължи също 
на съдовете, които постепенно 
губят младежката си еластичност. 
За щастие има две хранителни 
вещества, ниацин (витамин В3) 
и коензим Q10, които могат да 
помогнат. Жизненоважното ве- 
щество от семейството на вита-
мините В междувременно си оси-
гури място в кардиологията за 
профилактика и терапия. И както 
се оказа, то е в състояние дори 
да обърне признаците на старее-
не в сърцето и тялото. Риба тон, 
сьомга, скумрия, аншоа, пост-
но говеждо и телешко, както 
и храни на растителна основа 
като боб мунг, гъби или стриди 
съдържат особено големи коли-
чества витамин В3.
Коензим Q10 се счита за един 
от най-важните градивни елемен-
ти на митохондриите в сърдечни-
те клетки. Целта му е да осигу-
ри необходимата енергия. Хората 

Кофеиновите киселини предпаз-
ват ДНК в мозъчните клетки от 
генетични увреждания, свързани 
с възрастта. Между другото, тя 
дължи името си на факта, че се 
съдържа в особено голяма кон-
центрация в кафето на зърна. 
Но може да бъде открита също 
в артишока, черния чай, чере-
шите, прасковите, картофите, 
чушките, целината, ябълките и 
морковите.
Според последните открития ела-
говата киселина запазва способ-
ността за учене и запомняне до 
напреднала възраст. Голяма част 
от нея може да бъде открита напр. 
в малините, ягодите, къпините 
и боровинките, нара, орехите и 
пеканите, сливите и гроздето.
Анти-ейджинг фактор:
И двете вторични растителни 
вещества действат върху мозъч-
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ните клетки като високоефекти-
вен предпазен щит срещу проце-
сите на стареене, които се причи-
няват по-специално от свободни-
те радикали.

Валидно за всеки тип
Това са простите неща, които 
могат да удължат живота. 
Включвайте ги редовно във 
всекидневния си план 
Силата се корени в спокойстви-
ето
Стрес хормоните състаряват 
организма. Затова всеки ден 
човек трябва да отделя около 15 
до 20 минути за релаксация.
Поздравете деня спокойно: 
След като се събудите сутрин, 
се изтегнете в леглото за още 
5-10 минути. Когато премина-
вате твърде бързо от сън към 
будност, надбъбречните жлези 
отделят адреналин, който ата-
кува кръвоносните съдове. 
Според американски кардиоло-
зи от Харвардския университет 
нежното събуждане ги поддър-
жа гъвкави и млади. Помислете 
за 5 неща, за които сте благодар-
ни: оптимистите живеят до 15% 
по-дълго от песимистите.
Топли социални контакти
Активната социална среда пред-
лага доверие, принадлежност и 
подкрепа - най-доброто средство 
против стареене.
Да бъдеш там за другите: 
Хората, които се ангажират с про-
блемите на другите, изместват 
фокуса си от това да се чув- 
стват сами към правенето на нещо 

удовлетворяващо. 10-годишно 
проучване на Aвстралийския уни-
верситет в Аделаида на почти 
1500 възрастни показва, че ста-
билните и надеждни връзки 
с други хора могат да удължат 
живота с до 22%.
Винаги добър нощен сън
Само когато човек спи дълбоко, 
мозъкът му координира обновя-
ването и детоксикацията на клет-
ките.
Достатъчно време за сън: С 
8 до 9 часа сън на нощ, меха-
низмите за възстановяване на 
тялото работят на пълни оборо-
ти. Имунната система, храносми-
лането, сърцето, кръвообраще-
нието, черният дроб и мозъкът се 
регенерират. Изключете мобил-
ния си телефон или телевизо-
ра един час преди да си легне-
те. Синята светлина потиска про-
изводството на хормона на съня 
мелатонин.
Всичко в движение
Всеки, който редовно практикува 
фитнес или спортни упражнения 
като аквагимнастика или клекове, 
печели години живот.
Силово ходене: Според проуч-
ване на университета в Лестър с 
повече от 470 000 души колкото 
по-бързо върви човек в ежедне-
вието, толкова по-висока е про-
дължителността на живота му. 
Бързото темпо от 100 крачки на 
минута (около 5 км/час) удъл-
жава живота на жените сред-
но с 15 години. Мъжете печелят 
още повече с 21 допълнителни 
години. n
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СВЕЖА ЛЯТНА КОЗМЕТИКА

През лятото усещате слънцето и вятъра върху 
кожата си и може да им се радвате безпроблем-
но при подходяща грижа за кожата. Предложените 
рецепти с билкови екстракти ще ви помогнат да й 
осигурите отпочинал, свеж и красив външен вид. 

Лятото ни примамва със слън-
чевите си лъчи и ни е при-
ятно да прекарваме повече 

време на открито. Това не е никак 
чудно, тъй като слънцето подоб- 
рява настроението и стимулира 
производството на витамин D от 
кожата. За разлика от зимата, през 
лятото кожата се нуждае от по-ле-
ка и неусложнена грижа, която да 
е приятна за нанасяне дори след 
слънчеви бани и да предпазва от 
увреждане клетките. С предложе-
ните по-долу рецепти кожата може 
да бъде добре обгрижена в почти 
всяка ситуация.
Самото производство на натурал-
на козметика e винаги вълнува-
що и зареждащо. Много рецепти 
просто чакат да бъдат изпробвани 
и винаги има място за собствена 
креативност. Маслата, хидролати-
те и тинктурите обикновено могат 
да се заменят без проблеми, ако 
се спазват дадените пропорции 
една спрямо друга. Ако човек иска 
да замени емулгаторите обаче, 
нещата са малко по-сложни, тъй 
като трябва да се вземат пред-
вид техните свойства в рецепта-
та. Затова поне в началото се пре-
поръчва придържане към основ-
ните рецепти. Те са изпробвани от 
много години и са пригодени към 

Чистотата е важна
Бактериите и гъбичките са нався-
къде, особено през лятото, включи-
телно във въздуха, и обичат да се 
размножават там, където е влаж-
но. Кремовете с високо съдържа-
ние на вода следователно се разва-
лят по-бързо от кремовете с чиста 
мазнина. За съжаление, не винаги 

се вижда отвън кога кремът може 
да причини кожни проблеми. За да 
не се случи това, e добре предвари-
телно да се  дезинфекцират всички 
предмети с 96% спирт. Може също 
така да се стерилизират огнеупорни-
те материали във фурна на 130оС за 
15 минути. Човек не бива да забравя 
да дезинфекцира ръцете си и работ-
ната повърхност. Добре е да има 
под ръка пакет с тоалетни кърпички 
и спирт за междинните процеси на 
производство. Препоръчва се също 
така използването на мек, био сер-
тифициран консервант. Ако човек не 
иска да използва консерванти, може 
да замрази кремовете на малки дози 
и след размразяването всяка пор-
ция да се изразходва в рамките на 
няколко дни. 

Когато маргаритката 
срещне теменужката
Този крем за лице е подходящ за 
всеки тип кожа. Изглажда малки-

продукти, които се изпол-зват еже-
дневно. Преди да започне с про-
изводството, човек се нуждае от 
основно оборудване, с което може 
да се сдобие от специализирани 
търговци (вж. карето). 
За да е успешен кремът, e добре 
човек да предвиди 1-2 часа необез-
покоявано време, тъй като проце-
сът на разбъркване не трябва да се 
прекъсва. В противен случай е въз-
можно маслото от маслената фаза 
да не се свърже стабилно с хидро-
лата на водната фаза и кремът да 
се пресече. Освен това е лесно да 
се сгреши при претеглянето, когато 
човек е разсеян. Напълно нормал-
но е кремът да не действа по един 
и същи начин всеки път. Както при 
готвенето, много фактори могат да 
играят роля и тук. В крайна сметка 
в домашни условия човек не произ-
вежда стандартизирани промишле-
ни продукти.
Голямото предимство човек сам да 
приготви козметиката си е, че със-
тавките са управляеми и той може 
да реши какво да включи в нея. 
Това може да се окаже особено 
полезно за страдащите от алергии 
или за хора с чувствителна кожа, 
които нерядко споделят опита и 
ентусиазма си от домашно пригот-
вената натурална козметика. 

Основно оборудване за направата  
на крем в домашни условия:

l  2 чаши от огнеупорно (боросиликатно) стъкло с вместимост около 
350 ml; 

l  1 тенджера за водна баня, в която могат да застанат 2 чаши една 
до друга; 

l  2-3 малки мерителни чаши за течни съставки (около 100-250 ml); 
l  2 стъклени бъркалки; 
l  2 пластмасови шпатули; 
l  1 прецизна златарска или аптекарска везна; 
l  1 термометър за течности; 
l  бурканчета за крем и бутилки за лосиони или душ гел, които могат 

да се използват многократно;
l  1 рол-он дезодорант за многократна употреба;
l  1 ръчен (пръчков, потапящ) блендер.
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те бръчки и успокоява зачервена-
та кожа. Струва си да бъде опи-
тан при акне, както и при невродер-
мит, но се препоръчва също за нор-
мална кожа. През лятото теменуж-
ката цъфти в синьо, бяло и жълто 
и често се използва в натуралната 
козметика заради противовъзпали-
телните си свойства. В предложена-
та рецепта са комбинирани нейни-
те лечебни сили с тези на многого-
дишната маргаритка, която предла-
га идеална грижа за кожата. Човек 
може сам да направи маргаритково 
масло и тинктура от теменужки или 
да си купи готови продукти от спе-
циализиран магазин.  
Тинктура от теменужки
Съставки: 1 пълна шепа пресен цвят 
от теменужки от вида Viola tricolor от 
собствено производство или с био 
качество (алтернативно изсушен 
цвят от теменужки от билкова апте-
ка); около 150 ml 40% алкохол; 1 под-
ходящ буркан с капак на винт.
Приготвяне: Бурканът се пълни с 
пресните теменужки и те се заливат 
с алкохол до ръба, после се затваря 
добре и се надписва. Ако се изпол-
зват сушени теменужки, бурканът се 
пълни само наполовина, тъй като 
сухите части от растението набъб-
ват. Екстрактът се поставя на тъмно 
място за около 40 дни и се разкла-
ща веднъж на ден, след което се 
прехвърля в надписана бутилка с 
тъмно стъкло.
Масло от маргаритки за самостоя-
телна направа
Съставки: 1 пълна шепа пресен 
цвят от маргаритки; 100 ml сусамо-
во масло; 1 подходящ буркан с капак 
на винт.
Приготвяне: Цветовете на марга-
ритката трябва леко да са намачкат, 
после се поставят в буркан с капачка 
на винт и се заливат със сусамовото 
масло. Бурканът се загрява на водна 
баня при около 40-50оС за 2-3 часа 
и се оставя да изстине. Процесът се 
повтаря отново на следващия ден. 
След това маслото трябва да пре- 

стои на топло място за 2-3 дни, 
преди да може да се прецеди през 
тънка памучна кърпа и напълни в  
етикетирана бутилка с тъмно стъкло.
Лятна грижа за лицето с масло от 
маргаритки и тинктура от теме-
нужки
Съставки да около 100 ml: 20 ml 
масло от маргаритки на сусамова 
основа; 10 ml масло от дива роза;10 
g ламе крем; 2 g натурален пчелен 
восък; 8 g рафинирано масло от 
ший; 40 ml розова вода; 15 ml тинк-
тура от теменужки; 10 капки ете-
рично масло от лавандула; 4 капки 
натурален консервант косгард.; 1 
подходящ буркан с капак на винт 
или няколко по-малки.
Приготвяне: Съставките се подгот-
вят, докато се загрява водата за 
водна баня в подходяща тенджера. 
При приготвянето на крема са необ-
ходими 2 огнеупорни чаши. Една за 
мастната и една за водната фази. 
Мастната фаза се състои от масла-
та, емулгатора ламе крем, пчелния 
восък и маслото от ший. Всички със-
тавки трябва да се претеглят с точ-
ност до грам и да се поставят в чаша 
на водна баня. В чашата за водна-
та фаза се налива розовата вода 
и тинктурата от теменужки. Двете 
чаши се загряват бавно до около 
65оС, докато всичко се разтопи. За 
да се подпомогне  процесът, със-
тавките на маслената фаза се бър-
кат със стъклена пръчка. След това 

много бавно, докато бъркането про-
дължава, водната фаза се изсип- 
ва в мастната фаза. Не обратно-
то! Добра практика е да се използва 
миксер за 2-3 минути, така че всич-
ки съставки да се емулгират добре. 
След това се разбъркват отново със 
стъклената пръчка, докато кремът 
сe охлади до телесна температу-
ра. Бъркането не бива да прекъсва 
твърде рано, в противен случай кре-
мът може да се разпадне на отдел-
ните си компоненти. Накрая се доба-
вя етеричното масло от лавандула и 
косгард за консервиране. С помощта 
на пластмасова шпатула кремът се 
прехвърля в предварително подгот-
вени чисти и сухи буркани, които се 
маркират с датата и съдържанието.
Съвет: Ако водната фаза се отде-
ли от маслената, не е нужно да се 
изхвърля крема. Дори  консистенци-
ята да не е перфектна, всички ценни 
съставки пак влизат в кожата.

Грижа за тялото с невен 
и морски зърнастец
Добре е да се осигури допълнителна 
грижа на кожата, дори през лятото. 
Под въздействието на слънцето се 
създават свободни радикали, които 
могат да увредят клетките. Затова 
предложеният летен крем за тяло 
е разработен на базата на масло 
от невен и масло от пулпа на мор-
ски зърнастец, заедно с хидролат от 
невен. Той, разбира се, не замества 
слънцезащитния крем с UV-защитен 
фактор, но предлага допълнител-
на грижа за тялото, която прите-
жава регенериращи, хидратиращи 
и заздравяващи рани свойства. В 
допълнение, маслото от пулпа на 
морски зърнастец осигурява мека 
слънцезащита, а съдържащият се в 
крема глицерин свързва влагата в 
кожата и я предпазва от изсушаване.  
Защитен крем за тяло
Съставки за около 200 ml крем: 
80 ml масло от невен; 20 g масло 
от ший; 6 g емулгатор емулсан; 2 
g натурален пчелен восък; 90 ml 

хидролат от невен; 3 ml глицерин; 
0,5 g сгъстител ксантан; 20 капки 
масло от пулпа на морски зър-
настец; по 10 капки етерични масла 
от петигрейн, бергамот и лавандула; 
10 капки натурален консервант кос-
гард; подходящ буркан (или бурка-
ни) с капак на винт.
Приготвяне: Постъпва се по същия 
начин, както с крема за лице. Докато 
се загрява водата за водна баня в 
съответния съд, се приготвят маст-
ната и водната фази. Мастната 
фаза включва маслото от невен, 
маслото от ший, емулгаторът емул-
сан и пчелният восък. Хидрозолът 
от невен и глицеринът влизат във 
водната фаза. Останалите съставки 
се използват по-късно. Когато всич-
ки съставки се разтопят и са с еднак-
ва температура, при постоянно бър-
кане се изсипва водната в маст-
ната фаза (не обратното!). След 
това кремът се емулгира с блен-
дер за 3 минути на най-висока сте-
пен. Трябва да се продължи бър-
кането със стъклена пръчка, дока-
то кремът се охлади до температу-
ра на тялото. За малко по-твърда 
консистенция и по-голяма стабил-
ност, с миксер внимателно се раз-
бъркват 0,5 g от сгъстителя ксан-
тан. Едва накрая се добавят етерич-
ните масла и консервантът косгард. 
В хладилника кремът за тяло ще се 
сгъсти още малко с времето.

Дезодорант за лятото 
с лавандула и салвия
При летни температури дезодоран-
тът е задължителен. С правилните 
съставки човек може да си напра-
ви натурален дезодорант, подходящ 
за ежедневна употреба. Ефектът му 
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се основава на факта, че етерични-
те масла и алкохолът са антибакте-
риални, а градинският чай потиска 
изпотяването. Кокосовото масло 
подхранва и действа срещу бакте-
риите. Накрая, содата за хляб и зео-
литът свързват потта и миризми-
те. Ако човек не разполага със зео-
лит, може да използва общо 3 g сода 
бикарбонат. Полезно е също така 
да се сдобие с рол-он дезодорант, 
който може да се пълни многократно 
и е подходящ за почистване в съдо-
миялна машина.  
Освежаващ дезодориращ крем
Съставки: 12,5 ml 96% алкохол; 40 
ml розова вода; 5 g кокосово масло; 
2,5 g сода бикарбонат; 0,5 g зео-
лит-клиноптилолит; 0,5 g сгъстител 
ксантан; по 5 капки етерични масла 
от салвия (градински чай), лаванду-
ла и цитрусов цвят; 1 подходящ рол-
он дезодорант за пълнене.
Приготвяне: В случая ще е необ-
ходима само 1 чаша на водна баня, 
в която се слагат всички съставки - 
с изключение на ксантана и етерич-
ните масла. Содата за хляб и зео-
литът трябва да се пулверизират 
на много фин прах. Когато кокосът 
се разтопи, отново се разбърква 
добре. Съставките трябва да се 
затоплят само леко. След това към 
сместа бавно се добавя ксантанът, 
като се бърка с миксер или стъкле-
на пръчка, в противен случай ще се 
образуват бучки. Преди да се пре- 
хвърли дезодориращият крем в 
рол-она, се добавят етеричните 
масла. Ако консистенцията е твър-
де гъста, просто се добавя още 
малко розова вода.

Цялостна грижа  
с масло от ший и аромат 
от зърна тонка
Само по себе си маслото от ший 
предоставя достатъчна цялостна 
грижа за всички типове кожа и 
всички възрасти. Получавано от 
ядките на дървото карите, масло-
то от ший се предлага в търговия-
та както рафинирано, така и нера-
финирано. Тъй като миризмата на 
нерафинирания продукт не е за 
всеки, за рецептите за крема се 
препоръчва рафинираният вари-
ант, който със сигурност трябва да 
е с био качество. В предложената 
рецепта обаче е използвано нера-
финирано масло от ший, тъй като 
съдържа повече витамини и ценни 
вторични растителни вещества. 
Ароматът на зърната тонка смекча-

ва негативите и хармонира добре с 
естествения мирис на маслото от 
ший. При това те имат подобряващ 
настроението и еротичен ефект. 
Отговорни за това са съдържащи-
те се в тях кумарини, които раз-
гръщат своя чувствен ефект. Това 
прави комбинацията от маслото 
от ший и ароматът от зърна тонка 
нещо много специално.
Масло от ший със зърна тонка
Съставки: 100 g нерафинирано био 
масло от ший; 10 капки етерично 
масло от зърна тонка; подходящ 
буркан с капак на винт.
Приготвяне: Маслото от ший се 
загрява внимателно на водна баня, 
докато започне да се топи и стане 
гладко. След това се добавя ете-
ричното масло и се разбърква със 
стъклената пръчка. Маслото от ший 
може веднага да се прехвърли в 
буркан и да се държи на хладно. 
Има срок на годност най-малко три 
месеца.

Охлаждащ тоник  
за лице с мента
През горещите месеци на годината, 
когато температурите скачат нагоре, 
охлаждащият тоник за лице е нещо 
полезно и много приятно. Човек 
може да го вземе със себе си нався-
къде и бързо да се почувства осве-
жен и тонизиран. Приготвянето е 
лесно и може да се разнообрази по 
желание. Добре е обаче да се избяг-
ват етеричните цитрусови масла, 
тъй като те повишават чувствител-
ността на кожата към светлина, 
което я прави по-уязвима и лесна за 
слънчево изгаряне. Причинителите 
са фототоксични субстанции, които 
могат да се появят и като вторич-
ни растителни вещества в етерич-
ните масла.  
Тоник за лице за горещи дни
Съставки: 100 ml чист розов хидро-
лат; 10 капки етерично масло от гра-
дински чай; 5 капки етерично лаван-
дулово масло; 5 капки етерично 
масло от мента.
Приготвяне: Смесват се всички 
съставки в бутилка със спрей и се 
разклащат добре преди употреба. 
Охлаждащият тоник за лице е готов 
за употреба веднага. Добре е да 
се съхранява в хладилник, когато 
навън е много горещо.
Съвет: По време на менопаузата 
тоника за лице може да се допъл-
ни с още 5 капки етерично масло 
от градински чай, който облекчава 
горещите вълни и има хормонално 
балансиращ ефект. n  




