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УВОД

Пламена Максимова

Ето я и нея – с целия си 
блясък настъпва 2020-а, 
независимо дали сме готови 

за нея или не. В края на годината 
съвсем нормално идва време не 
само за веселба, подаръци и срещи 
с любими хора, но и време за дълги 
равносметки и списъци с неща, 
които искаме да осъществим през 
новите 365 дни.

Поставяме си сериозни 
новогодишни обещания и сякаш 
даваме криле на мечтите си, 
които изглеждат по-близо, когато 
са в рамките на предстоящата 
нова година. 

Да работим върху себе си 
понякога не е свързано само с това 
да израстваме емоционално, да 
градим знания и да придобиваме 
нови умения, а и с това да 
изглеждаме и да се чувстваме 
по-добре в телата си от преди. 
Това е свързано с известна доза 

упоритост и вкарване в някакъв 
режим. Един от новите,  по които 
полудя светът, е кето режимът. 
Това е тип хранене с много ниско 
съдържание на въглехидрати, 
което води организма до 
състояние на кетоза. И ако този  
термин ви звучи непознато, ви 
даваме пълна информация за него 
в новия ни брой.

Разказваме подробно и за 
това, какво е дисфагия, какъв 
е ароматът на славата и колко 
е напреднала гинекологията. 
А къде са всички добри 
новогодишни партита по света 
– разгърнете нататък и ще 
разберете. Не е късно за билети 
в последния момент, които да 
ви отведат на най-шумното и 
бляскаво честване.

Да ни е добре дошла 
новата година, както и вие на 
следващите страници!

Новогодишен Новогодишен 
режимрежим
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1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
HAIR STYLE
Крем за къдрици, 100 мл

-30%

3,49  лв.

2,44  лв.

СПЕСТИ

105  
лв.

Отстъпките не се събират, ако продуктът вече е на ценова промоция! От двете важи по-голямата отстъпка.

Само за читателите на списанието
Изрежете долните купони и ще получите -30% отстъпка 
на всички предложени продукти.

СПЕСТИ ОБЩО:28,30 лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
Тампони с лакочистител, 30 бр.

-30%

2,99 лв.

2,09  лв.

СПЕСТИ

090  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea 
Маска за коса, 500 мл
Различни видове

-30%

3,99  лв.

2,79  лв.

СПЕСТИ

120  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Dent-A-Dent
TOTAL REPAIR
Паста за зъби, 100 мл
Различни видове

-30%

2,39 лв.

1,67  лв.

СПЕСТИ

072  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
HAIR STYLE
Гел за силна 
фиксация, 75 мл

-30%

3,99  лв.

2,79  лв.

СПЕСТИ

120  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Maternea
Спрей  за еластичност, 100 мл

-30%

11,29  лв.

7,90  лв.

СПЕСТИ

339  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
Парфюм за коса, 100 мл

-30%

5,99  лв.

4,19 лв.

СПЕСТИ

180  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Dent-A-Dent
MULTIHEAD
Четка за зъби, 2 бр./оп.

-30%

2,69  лв.

1,88 лв.

СПЕСТИ

081  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
HAIR STYLE
Лак за коса, 300 мл

-30%

3,49  лв.

2,44  лв.

СПЕСТИ

105  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Llums 
Спрей за бързо съхнене 
на лак за нокти, 75 мл

-30%

3,99  лв.

2,79 лв.

СПЕСТИ

120  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Arm & Hammer
ENAMEL REPAIR
Паста за зъби с кокосово масло, 75 мл

-30%

5,99 лв.

4,19  лв.

СПЕСТИ

180  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Maternea 
Стягащ крем за гърди, 125 мл

-30%

13,29  лв.

9,30  лв.

СПЕСТИ

399  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Nivea  
Интимен лосион, 250 мл
Различни видове

-30%

8,35 лв.

5,84  лв.

СПЕСТИ

251  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Velnea
Душ гел, 250 мл
Различни видове

-30%

1,99 лв.

1,39  лв.

СПЕСТИ

060  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Llums
Бюти блендър, 2 бр./оп.

-30%

8,99  лв.

6,29  лв.

СПЕСТИ

270  
лв.

1 КУПОН = 1 ПРОДУКТ
валидно от 15.12.2019-14.01.2020
Nivea
AQUA SENSATION
Измиващ гел за нормална и 
смесена кожа, 200 мл

-30%

СПЕСТИ

342  
лв.

11,39  лв.

7,97  лв.
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Катрин е пленително олицетворение 
на успеха и едно от новите 
златни момичета на България. 

Тя с основание е сред най-харесваните 
присъствия в спорта и спечели сърцата на 
милиони с благородния си жест, c който 
продаде на търг златния си медал, за да 
помогне на футболист със злокачествен 
тумор. Освен заради  своята съпричастност 
гимнастичката е обичана и заради редицата 
успехи, които не стихват от зората на 
нейната кариера. Катрин успя да си осигури 
квота и за Олимпийските игри в Токио 
следващото лято, след като се представи 
отлично в многобоя на Световното 
първенство по художествена гимнастика 
в Баку, Азербайджан. Измежду усилените 
тренировка 22-годишната чаровница 
намери малко време и за нас…
■ Пътувала си по целия свят. Когато си 
на дадено място за състезание, имаш 
ли възможност да го разгледаш, да му 
се насладиш?

Била съм в много градове и на 
много красиви места, но не съм имала 
възможност да разгледам. Надявам се, че 
когато приключа с активната си кариера, 
ще имам повече време!
■ А когато не спортуваш и си в 
почивка, как прекарваш времето си?

Почивката ни не е много голяма, но ми е 
достатъчна да обърна внимание на 
семейството и близките си! 
■ И все пак спортът заема 
голяма част от ежедневието ти, 
какво ти даде и какво ти взе 
той?

Спортът ми даде страшно 
много. Направи ме самостоятелна, 
дисциплинирана, отговорна, смела. 
Взе единствено от времето за 
любимите ми хора!
■ Ако трябваше да изтанцуваш 
съчетание, което да е 
посветено на живота ти, какъв 
щеше да е саундтракът към 
него?

Bon Jovi – It’s my life.
■ Разкажи подробно за 
режима си – какви са 
ограниченията в храната, 
които си налагаш? 

Режимът ми не е толкова 
строг, колкото едно време е бил 

при гимнастичките. Да, разбира се, че се 
ограничавам доста, но когато пожелая, 
хапвам по малко от това, което ми се яде 
най-много!
■ Харесваш ли се сега, или искаш да 
промениш нещо в себе си?

Харесвам се! Може би бих искала да 
стана по-търпелива!
■ Мислиш ли, че си се намерила вече? 
Какво продължаваш да търсиш още?

Определено мисля, че на 22 години 
човек все още търси себе си! Та и аз така! 
Все още се търся. Въпреки че на доста 
крехка възраст започнах да живея сама и 
бързо ми се наложи да стана отговорна и 
самостоятелна ! 
■ Какви са любимите ти начини да се 
глезиш, да се чувстваш жена?

Признавам си, че често пазарувам и така 
се глезя най-често. Мисля, че все още не 
съм жената, която искам да бъда.
■ Имаш ли си любим продукт, с който 
не се разделяш?

Обичам и полагам всякакви грижи за 
външния си вид. Посещавам салони за 
красота, но също така и у дома си имам 
ритуали. Радвам се, че в магазините 
Lilly Drogerie мога да намеря всичко 
необходимо, за да изглеждам добре винаги! 
■ А какво винаги слагаш в несесера си, 
когато тръгваш на път за състезание?

Доста неща. Грим и всичко необходимо, 

за да направя косата си! 
■ Имаш ли някакъв скрит талант, за 
който никой не знае? Какъв е той?

Ами той затова е скрит и няма да кажа 
какъв е.
■ Какъв ще е животът на Катрин, след 
като приключи следващата година с 
гимнастиката? Имаш ли вече планове?

Животът ми няма да се промени много. 
Смятам да задържа това темпо на развитие 
и да не се откъсвам от спорта. Искам да 
помагам на моята треньорка първоначално. 
■ Какво те вдъхновява?

Черпя вдъхновение от всичко. Много 
позитивен човек съм.  

Катрин Тасева 
– пленителното 
олицетворение 
на успеха

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Признавам си, че често пазарувам и така 
за да направя косата си! 
■ Имаш ли някакъв скрит талант, за 

– пленителното 
олицетворение 

голяма част от ежедневието ти, 

много. Направи ме самостоятелна, 
дисциплинирана, отговорна, смела. 

Ако трябваше да изтанцуваш 

посветено на живота ти, какъв 
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като вода и билкови чайове, което значи, че 
с над 3–4 литра вода може да се постигне 
достатъчен диуретичен ефект!

КАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕКАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ
Кето диетите са трудни за проследяване. 

И въпреки че организмът, когато трябва, се 
адаптира към недостига на въглехидрати, 
много хора не се чувстват добре, появява 
се умора, непоносимост към най-малките 
физически усилия, главоболие и безсъние. 

При повечето хора ще се стигне до 
повишаване на стойностите на лошия 
холестерол – LDL, a според много ще се 
коригират стойностите на захарта – но 
това се случва при всеки вид гладуване.

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НЕДОСТАТЪЦИНАЙ-ГОЛЕМИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ
Кето диетите са по правило с мазнини, 

но най-често това са наситени мазнини 
с всичките им вредни действия върху 
кръвоносните съдове. За да се понижат 
те, мнозина препоръчват допълнително 
добавяне на видове растително олио за 
консумация и при приготвянето на ястия.

Състоянието на ацидоза, при което 
организмът се намира, включва образуване 
на камъни в бъбреците и натоварване 
на функцията на бъбреците. Храненето, 
при което са елиминирани цели групи 
зърнени храни, плодове и много зеленчуци, 
е силно дефицитно не само на витамини, 
които евентуално могат да се наваксат, 
но и на влакнини, заради което е силно 

застрашено здравето на дебелото черво, да 
не споменавам за бактериите в червата.

И да скъсим дългата история – който 
иска и може да издържи на този строг 

режим, нека това да бъде за кратко, да се 
повтаря от време на време, но и да се храни 
добре и здравословно, като не забравя и за 
физическата активност.

риба. От зеленчуците е позволен ограничен 
брой – само тези, които растат над земята. 
Ограничени са само броят и количеството, 
което основно не надхвърля 300–400 грама. 

Подобна концепция дава възможност от 
мазнините в черния дроб да се образува 
голямо количество кетонови тела, които 
в недостиг на захар да се превърнат в 
основен източник на енергия за всички 
органи, включително мозъка. Това води 
до леко понижаване на чувството на глад, 
но и до значителна загуба на тегло, което 
се случва и чрез диуретичния ефект на 
кетоните – значи голяма загуба на вода. 
Какво по-хубаво от това, ще кажат много: 
не си гладен, а отслабваш.

Подобни прости правила и очаквани 
големи загуби – често над 10 килограма 
за 4 седмици, правят кето диетите 
изключително популярни.

КАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ГРЕШКИКАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ
Много диетолози се опитват да 

създадат „по-здравословна“ версия, като 
препоръчват консумацията на немазни 
меса и риба, нискомаслено мляко... с други 
думи понижават приема на мазнини за 
сметка на протеините. Това като резултат 
дава излизане от кетозата, тъй като според 
биологията организмът „прави“ захари от 
протеините в черния дроб и организмът 
веднага ще напусне кетозите като източник 
на енергия. Това същевременно ще 
означава и по-малка загуба на тегло.

Друга грешка е неприемането на 
достатъчно количества вода с идеята, че 
така загубата на тегло ще е по-силна. Кето 
диетите изискват прием на много течности 

Всички понякога искат да посегнат 
към бързата диета, с която ще се 
реши излишъкът от килограми. 

По някое време на годината или преди 
важни събития като сватба, дори и сега – 
преди Нова година, както и актьорите за 
определена роля. Като диетолог имам доста 
опит и с едните, и с другите – и то успешно.

Освен това истинските кето диети са 
медицински показани и се прилагат като 
терапия при състояния на рефракторна 
епилепсия и дефицит на ензима GLUT1, 
необходим за метаболизирането на 
захарите. Но сега говорим изключително 
за приложението за целите на бърза загуба 
на тегло.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
СЪЩИНСКАТА КЕТО ДИЕТАСЪЩИНСКАТА КЕТО ДИЕТА

Toва е тип хранене с много ниско 
съдържание на въглехидрати, което 
води организма до състояние на 
кетоза. За да стане това, най-голямата 
част от калориите, над 70 процента, 
произлизат от мазнините, 5 процента 
– от въглехидратите, а остатъкът – от 
протеините (белтъчините).

Това подразбира елиминиране не само 
на захарите и скорбялата – хляб, житни 
храни, а и на плодовете и много зеленчуци, 
включително бобови растения, като фасул, 
зелен боб, леща.

Като източници на протеини предимство 
имат мазните меса, мазните сирена, 
мазните риби, жълтъците! В никакъв 
случай бяло пилешко и пуешко месо, 
нито пък хек или подобни видове бяла 

ЗДРАВЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕЗДРАВЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ

МНОГО ХОРА ПРЕДИ ВАЖНИ ЛИЧНИ СЪБИТИЯ, 
ДОРИ И СЕГА – ПРЕДИ НОВА ГОДИНА, КАКТО И 
АКТЬОРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА РОЛЯ, ЗАПОЧВАТ ДА СИ 
МЕЧТАЯТ БЪРЗО ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ НАТРУПАНИТЕ 
КИЛОГРАМИ. НО СЛЕДВА ЕДНО ГОЛЯМО НО!

  КОЙТО ИСКА И МОЖЕ 
ДА ИЗДЪРЖИ НА ТОЗИ 
СТРОГ РЕЖИМ, НЕКА 
ГО ПРАВИ ЗА КРАТКО 
И ДА ГО ПОВТАРЯ ОТ 
ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, 
КАТО НЕ ЗАБРАВЯ И 
ЗА ФИЗИЧЕСКАТА 
АКТИВНОСТ

Кето-ефикасни 
бързи диети Истинската 

кето диета e тип 
хранене с много 

ниско съдържание на 
въглехидрати, което 
води организма до 

състоянието на 
кетоза

се умора, непоносимост към най-малките 
физически усилия, главоболие и безсъние. 

диетите изискват прием на много течности 

зърнени храни, плодове и много зеленчуци, застрашено здравето на дебелото черво, да 
не споменавам за бактериите в червата.

режим, нека това да бъде за кратко, да се 
повтаря от време на време, но и да се храни 
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А преди това трябва да почистим дома. 
И под елхата ни очаква някакво дребно 
подаръче. Същината е в малките неща. 
За някои това е чифт чорапи, за други 
– нова кола. Заради това не си струва да 
коментираме дреболиите. Само да има 
нещо под елхата. Но за децата трябва да 
има нещо, задължително. Нещо малко. За 
някой – нова кукла, за друг – гараж с много 
малки автомобили. Малките неща са си 
нещо малко. Да не говорим за празнуването 
в колективи, където от нас се очаква да 
сме весели. Това е компанията! Гардероб, 
приспособен към тържеството. Да видим 
кой не се е придържал към това. Ще украсим 
офиса, няма всички останали работни 
помещения да блещукат, а ние да изглеждаме 

Наистина, какво ще правим?! И кой 
още мисли какво да прави за Нова 
година? Може би вашите най-

близки хора? Може би колегата в офиса? 
Може би съседите? Може би някой, който 
няма други грижи и проблеми? Тези, които 
са безработни и само измислят поводи? А 
познавате ли такива, които се правят, че 
им няма нищо? Че всичко е както трябва. 
Наслаждават се на живота с пълна сила. А 
ние останалите? Дали някой се интересува 
от нас?

И тази Нова година! За какво е тя? За 
да се радваме. На какво? Какво ново носи 
тази Нова година? Освен всичко останало 
за тази нощ трябва да приготвим нещо 
хубаво за вечеря. Освен това – и за пиене. 

НЕ Е НУЖНО ТРЕПЕТЪТ ОТ ОЧАКВАНЕТО ДА Е СВЪРЗАН С 
БЛЯСЪК, РОКЛИ, ПРЕТРУПАНА ТРАПЕЗА. БЕЗ ДОЧАКВАНЕТО 
НА ПРАЗНИКА НЯМА ТОВА СПИРАНЕ НА ДЪХА ЗА КРАТКО

КАКВО 
ОЗНАЧАВА 
ЗА МЕН НОВА 
ГОДИНА?

Дори Нова година 
да не е важна 

за вас, тя може 
да е такава за 

хората, които ви 
заобикалят
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маникюр, малко масажи за отпускане 
от старата година, още разходи. Никой 
не гарантира как ще прекарате и в това 
е проблемът. Само подготовка, толкова 
много изгубено време, енергия, дори и 
пари, а после – мъртвило. Сякаш се чака 
Съдният ден, а не „най-святата нощ“. Дали 
и вие се нервирате за това, от очакването, 
че в „най-светлата нощ“ ще бъдем най-
весели? Моля, как да стане това?

Все пак е Нова годинаВсе пак е Нова година
И след подготовката се задава въпросът – 

какво изобщо ще правим в новата година?
Разбрахте, предполагам, че се шегувам. За 

много от нас наистина това е напрежение и 
умора, но Нова година е веднъж в годината. 

Никъде не пише, че трябва да 
е бляскава, но все пак е нова. 
Искаме или не, навлизаме 
в нея с въздишка на 
облекчение („само през тази 
нова година да приключи 
всичко това“) или очаквания 
(„дано тази година да е 
по-добра“). Mного хубави 
планове са свързани с 
личната история или с 
малки или големи желания. 
Мислех, че няма малки и 
големи желания, както няма 
малки и големи проблеми. 
Желанието е желание, а 
проблемът е проблем. 

вътрешен живот, чувства, нашите 
най-близки хора.

Дори ако Нова година не означава нещо 
много, а значи нещо малко за нас, тя може 
да е нещо много за хората до нас. Ние не 
им дължим нищо, но трябва да положим 
малко усилия да не обезсмислим това, 
което е красиво за някой друг и с което 
се изпълват поне част от неговите мечти. 
Дължим това и на нас самите.

И ето, заради това Нова година е 
един ден, една нощ, една секунда, която 
се трансформира като Пепеляшка в 
нещо друго, при което нещо се обръща, 
задвижва, случва. Именно затова ни е 
нужна Нова година. За всичко това в нея, 
което можем да опаковаме в мислите си. А 
панделката не е нужна.

така, сякаш нямаме лед светлини. Освен 
това подобни събития са идеалният случай 
за укрепването на екипния дух. Това, 
че вкъщи ни чака много работа, не е от 
значение за компанията. Екипът преди 
всичко. Семейството – крачка назад.

Как без всичко това?Как без всичко това?
Следват посещенията при роднините – 

близките и леко позабравените. Достатъчно 
е да им купим кафе и шоколад, това е 
истинско богатство. Много моля, нима тази 
Нова година не е просто разсипия на време 
и на пари? Пък и кой още се е сетил за 
всички тези роднини? Децата им са някъде 
далече, знаем, че са сами, но имат деца, нека 
те се погрижат за тях.

И в новините има рецепти за незабравимата 
вечер. Месо, задължителните 
сладкиши, реклами от всички 
страни, при които големите 
магазини се състезават, 
предлагайки стоката си за 
празничната вечеря на най-ниска 
цена. Те сякаш са наясно какво е 
най-ниската цена, много моля.

Дали сте забелязали, че за 
всяка Нова година сме засипвани 
с препоръки за новогодишните 
решения, желания, за 
задължителното добро 
настроение? Без това не може! 
Та кой е виждал Нова година без 
всичко това?

Докато имаме желания, съществува 
възможност те да се изпълнят. С малко 
допълнение. Когато бяхме малки, Дядо 
Мраз или Дядо Коледа изпълняваха 
всичките ни желания. Сякаш нашите 
родители са били вещи. И ние, като 
изпълняваме желанията на малчуганите 
или на порасналите си деца, поставяме 
нещо под елхата. Всички се радват. 
Малки и големи. А, ето, и ние откриваме 
онова, което е оставено за нас. Все пак 
някой се е сетил. Този подарък означава, 
че някой мисли за нас, това е някой, за 
когото означаваме нещо, че някой се 
е сетил за нашия, кой знае кой поред 
рожден ден. Имам предвид, че на 
света има много малко хора, за които 
това не е важно. Това са тези, които 
винаги мрънкат, още от началото на 
текста. За тях това нищо не значи, нито 
спомен, нито грижа, нито небрежност. 
Всъщност това значи, че им се обръща 
внимание, но често се предпазват от 
евентуалното разочарование, ако няма 
внимание, това не е важно за тях. 
Няма очаквания, няма разочарование. 
Много проста сметка.

ОчакванияОчаквания
Като цяло се радваме на всичко 

ново, дори и на Нова година. Не 
очакваме много, но нека бъдем 
искрени – все пак очакваме 
нещо. Работа, брак, дете, кафе на 
спокойствие с приятели, нова любов, 
някого... Очакваме. Това е красотата 
на Нова година. Красотата на всичко 
ново, което ни очаква.

Meжду другото Нова година не 
е всемогъща, а и желанията не са 
достатъчно. А и сега прословутите 
новогодишни решения... Кой се 
придържа към тях? Особено ако 
започнат със заклинанието „от първи 
вече съм на диета“. По-лесно е, като 
ги оставим на хартия. Изглеждаме 
някак по-решителни. Удоволствието 
ни в голяма степен зависи от това, 
дали желанията са в рамките на 
това, което е реално, когато става 
въпрос за нашите възможности. Нереални 
желания или такива, за които още не е 
настъпило времето, водят до натрупаното 
неудовлетворение. Тогава някой е виновен. 
По правило това е някой „извън нас“. Ето 
идеалните обстоятелства да не се ядосваме 
само на Нова година, а на това, което ни 
заобикаля.

Не е нужно трепетът от очакването да 
е свързан с блясък, рокли, претрупана 
трапеза... Без дочакването на празника няма 
това спиране на дъха за кратко. Дали ще се 
случи нещо – това, което очакваме да стане? 
Има толкова много желания, които наистина 
не се сбъдват за една нощ. Естествено, 
винаги има и малко тъга, някой недотам 
приятен спомен, сещане, свързано със загуба, 
разочарование, неизпълнено обещание. 

А сега, ако някой тръгне за 
празненството... В никакъв случай с 
колата, не може без пиене. И с такси не 
става. Само като си помислим за голия 
гръб, за дългата рокля с дълбоко деколте, 
може и от пера, която се използва и за 
други случаи, или къса, ефирна рокля... 
Задължителните токчета, броят на 
сантиметрите расте стремително. Освен 
това фризьор, козметик, гримьор, педикюр, Можем да се превърнем в колекционери 

на такива чувства. Нищо по-лесно от това. 
Въпросът е за какво са ни нужни те.

Нощ като от приказкитеНощ като от приказките
Нова година е като обръщането на 

нова страница. Това наистина се случва, 
когато се отгърне листът на календара 
на стената. И започваме не отначало, а 
от точката, в която сме спрели. В новото, 
неизследваното, възможно не най-
хубавото, но това зависи от нас. Тези малки 
неща, които правят живота малко по-малко 
или повече красив, когато е в нашите ръце. 
Тук имам предвид нашите малки животи 
в това голямо земно кълбо. Ние нямаме 
влияние върху земетресенията, торнадата, 
наводненията, войните, но имаме своя 
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вътрешен живот, чувства, нашите 
най-близки хора.

възможност те да се изпълнят. С малко 
допълнение. Когато бяхме малки, Дядо 

изпълняваме желанията на малчуганите 
или на порасналите си деца, поставяме 

Малки и големи. А, ето, и ние откриваме 
онова, което е оставено за нас. Все пак 
някой се е сетил. Този подарък означава, 
че някой мисли за нас, това е някой, за 

текста. За тях това нищо не значи, нито 
спомен, нито грижа, нито небрежност. 
Всъщност това значи, че им се обръща 

евентуалното разочарование, ако няма 

Няма очаквания, няма разочарование. 

въпрос за нашите възможности. Нереални 
желания или такива, за които още не е 

Можем да се превърнем в колекционери 
на такива чувства. Нищо по-лесно от това. 

  ДОКАТО ИМАМЕ ЖЕЛАНИЯ, СЪЩЕСТВУВА 
ВЪЗМОЖНОСТ ТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ

  НЕ ОЧАКВАМЕ МНОГО, 
НО НЕКА БЪДЕМ 
ИСКРЕНИ – ВСЕ ПАК 
ОЧАКВАМЕ НЕЩО

Никъде не пише, че трябва да 
е бляскава, но все пак е нова. 
Искаме или не, навлизаме 
в нея с въздишка на 
облекчение („само през тази 
нова година да приключи 
всичко това“) или очаквания 
(„дано тази година да е 
по-добра“). Mного хубави 
планове са свързани с 
личната история или с 
малки или големи желания. 
Мислех, че няма малки и 
големи желания, както няма 
малки и големи проблеми. 
Желанието е желание, а 
проблемът е проблем. 

И в новините има рецепти за незабравимата 
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ОТ ПОЛИКЛИНИКАТА ПО УНГОТ ПОЛИКЛИНИКАТА ПО УНГ

УПОРИТО И ТРУДНО, ПРЕГЛЪЩАНЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ 
СЕРИОЗНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ, 
КОЕТО ДА ИЗИСКВА ЛЕЧЕНИЕ. МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ НА 
ВСЯКА ВЪЗРАСТ, НО СЕ СРЕЩА ПО-ЧЕСТО ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ

хранопровода е по-продължителна и се 
характеризира с избутване на храната 
в корема с контракции на мускулите, 
което се нарича перисталтикова вълна 
на хранопровода.

Необходими са около 50 мускула 
и нерви за един обикновен акт на 
преглъщане, но има много условия, 
които могат да попречат на този процес.

Какво представлява Какво представлява 
дисфагията?дисфагията?

Самото понятие дисфагия се отнася 
до затрудненото преглъщане, което 
се появява заради нарушения при 
преминаването на храната или течности 
от устата до корема. Затрудненото 
преглъщане може да бъде знак и 
симптом на много заболявания и 
функционални и структурни нарушения 

на устната кухина, гърлото, гръкляна 
или хранопровода. Може да бъде 
остро или хронично, в зависимост от 
продължителността.

Кога се появява дисфагията?
Затрудненото преглъщане, 

или дисфагия, се подразделя в 
зависимост от нивото, където 
се появява. Може да бъде 
орофарингеална, съответно – устна 
кухина и гръклян, и езофагеална – 
съответно дисфагия, предизвикана 
от нарушения в хранопровода. 
При орофарингеалната дисфагия 
е затруднено преминаването на 
храна от гърлото в хранопровода. 
Най-често това се появява при 
болни с неврологични нарушения 
или мускулни заболявания, които 
засягат скелетните мускули (болест 
на Паркинсон, миастения гравис, 
мозъчен удар), a причините могат 
да бъдат и различни тумори 
или възпалителни процеси, 
психиатрични заболявания, 
ендокринни болести, увреждания, 
някои оперативни действия. 
Езофагеалната дисфагия 
представлява затруднено 
преминаване на храната през 
хранопровода. Появява се заради 
нарушението на мотилитета 
(например ахалазия) или заради 
механични обструкции на 

Преглъщането (на латински 
deglutitio) е процес, при който 
хапките храна или течност се 

транспортират от устната кухина към 
гърлото и от хранопровода до гърлото. 
По време на сън човек преглъща около 
8 пъти на час, а по време на хранене – 
дори и по 200 пъти за час.

Преглъщането е сложен невро-
мускулен процес, който се подразделя 
на волева орална фаза и на рефлексна 
фаринго-езофагеална фаза.

В оралната фаза с предните зъби 
хапките храна се откъсват и се накъсват, 
а със задните се раздробяват и се 

смилат. С помощта на езика храната се 
смесва, а със слюнката се овлажнява 
и се размеква. По този начин се 
формира хапката. Хапката се натиска 
допълнително с помощта на езика във 
фаринкса, съответно езофагуса.

Фаринго-езофагеалната фаза на 
преглъщането е неволева фаза на 
преглъщането й трае до 20 секунди. 
Фарингеалната фаза се характеризира 
със затваряне на входовете на 
дихателните пътища, т.нар. епиглотис, 
и избутване на храната в хранопровода. 
Тази част от преглъщането е кратка и 
продължава около 2 секунди. Фазата при функционални и структурни нарушения 

на устната кухина, гърлото, гръкляна 
или хранопровода. Може да бъде 
остро или хронично, в зависимост от 
продължителността.

Кога се появява дисфагията?
Затрудненото преглъщане, 

или дисфагия, се подразделя в 
зависимост от нивото, където 
се появява. Може да бъде 
орофарингеална, съответно – устна 
кухина и гръклян, и езофагеална – 
съответно дисфагия, предизвикана 
от нарушения в хранопровода. 
При орофарингеалната дисфагия 
е затруднено преминаването на 
храна от гърлото в хранопровода. 
Най-често това се появява при 
болни с неврологични нарушения 
или мускулни заболявания, които 
засягат скелетните мускули (болест 
на Паркинсон, миастения гравис, 
мозъчен удар), a причините могат 
да бъдат и различни тумори 
или възпалителни процеси, 
психиатрични заболявания, 
ендокринни болести, увреждания, 
някои оперативни действия. 
Езофагеалната дисфагия 
представлява затруднено 
преминаване на храната през 
хранопровода. Появява се заради 
нарушението на мотилитета 
(например ахалазия) или заради 
механични обструкции на 

а със задните се раздробяват и се продължава около 2 секунди. Фазата при 

Преглъщането 
е сложен невро-
мускулен процес, 

който се подразделя 
на волева орална 

фаза и на рефлексна 
фаринго-

езофагеална 
фаза

НАРУШЕНИЯТА ПРИ 
ПРЕГЛЪЩАНЕТО
УПОРИТО И ТРУДНО, ПРЕГЛЪЩАНЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ 

ПРЕГЛЪЩАНЕТО
ДА РАЗБЕРЕМ КАКВО Е ДИСФАГИЯ

ДИСФАГИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА 
СЕРИОЗНО ПРИ ДЕЦАТА
Специално внимание трябва да се отдели и на проблема дисфагия при децата, който през 
последните няколко години е все по-често срещан.
Най-честите причини за затруднено преглъщане при децата са: разцепване на устните, 
разцепване на небцето, къс френулум на езика, болести на зъбите, уголемени сливици, 
болести на централната нервна система като церебрална парализа.
Обикновеният тест на преглъщане на 100 мл вода при децата може да ни покаже дали 
детето страда от дисфагия или не.
Симптомите и признаците на дисфагия при децата могат да варират от дете до дете. 
Най-честите симптоми са: раздразнителност на детето и отказ от храна по време на 
ядене, повишена секреция на слюнка при хранене, затруднения с дишането, кашлица при 
хранене, често повръщане и повръщане при хранене, дехидратация, загуба на тегло и 
сухота на кожата.
Затрудненото преглъщане при децата може да бъде много упорит и тежък проблем – 
както за родителите, така и за детето. Дисфагията трябва да се приеме изключително 
сериозно и при първите признаци е необходимо да потърсите помощ от лекар.
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си ляга с празен стомах, да хапва по-малко 
и по-често, да избягва цитрусите, кофеина, 
лютите и кисели продукти.

ЗаключениеЗаключение
Ако се случва от време на време, 

затрудненото преглъщане обикновено 
не е повод за загриженост. То обаче може 
да се случи, когато се храните прекалено 
бързо или не сдъвквате храната достатъчно 
бързо. Упорито и трудно, преглъщането 
може да окаже сериозно влияние върху 
здравословното състояние, което да 
изисква лечение. Може да се появи на 
всяка една възраст, но се среща по-често 
при възрастните. Състоянието не бива 
да се бърка със засядане на „топка“ в 
гърлото, тъй като тази „топка“ не води до 
затруднено преглъщане.

Затрудненото преглъщане, или дисфагия, 
е важен, често неразпознаваем симптом. 
Ако не се лекува, може да доведе и до 
появата на дългосрочни усложнения, които 
преди всичко влошават качеството на 
живот на пациентите.

от пациента се получават данни за 
продължителността и вида дискомфорт 
по време на преглъщането. Важна е и 
информацията дали пациентът преглъща 
трудно твърда храна или течност, или 
двете и дали е затруднено преглъщането 
на слюнка. Важни са и данните за времето, 
по което се появява затруднението с 
преглъщането – времето от деня, сезонът, 
влиянието на стрес, преди или след 
хранене и т.н.

Втората стъпка е клиничният преглед. 
Чрез по-детайлен клиничен преглед 
се установява дали има промени в 
устната кухина, подвижността на езика, 
състоянието на зъбите, състоянието 
на темпоромандибуларните стави, 
подвижността на мекото небце и дъгите 
на небцето, количеството слюнка, 
подвижността на гръкляна и дали 
съществуват патологични промени в 
устната кухина и гръкляна.

Oт диагностичните изследвания 
се правят: радиологичен преглед на 
акта на преглъщане с контрастно 
вещество в изправено положение, 
компютърна томография и магнитен 
резонанс, фиберендоскопия на гърлото 
и гръкляна, ендоскопия на горната част 
на хранителната система, манометрия 
на хранопровода и pН monitoring, както 
и други изследвания за специфичните 
причини, които се извършват в зависимост 
от находките.

Как лекуваме дисфагията?Как лекуваме дисфагията?
Лечението на дисфагията зависи преди 

всичко от причините и тежестта на 
клиничната картина. С оглед на това, че 
причините са много, самият процес на 
лечението е сложен. Целта на лечението е 
подобряване на преминаването на храната 
и защитата на дихателните пътища, което 
се постига с рехабилитация на акта на 
преглъщане, с индивидуален избор на 
подходящите продукти, с медикаментозна 
терапия и в някои случаи – с хирургичен 
похват. При рехабилитацията на самия акт 
на преглъщането е важно укрепването на 
мускулите с правене на упражнения, чрез 
които се подобрява положението на храната 
в устата. С упражнения се укрепват и се 
координират мускулите на езика.

Какво означава Какво означава 
това на практика?това на практика?

Ако става въпрос за затруднено 
преглъщане заради възпаление на горните 
дихателни пътища, с прием на адекватните 
медикаменти в достатъчни количества този 
проблем се решава за достатъчно дълго време.

Ако пациентът има проблем с 
преглъщането на вода, ще приема по-гъста 
течност, като например гъсти сокове, йогурт.

Ако пациентът има проблем с 
преглъщането на твърда храна, ще 
раздроби тази храна и ще я превърне в 
каша, за да я преглътне по-лесно. Това 

се отнася особено за пациентите, при 
които застоят на храната е изразен в 
хранопровода.

При слабост на мускулите на езика или 
бузите при невромускулни нарушения се 
правят упражнения, за да укрепнат тези 
мускули.

Ако нарушението е по-надолу, например 
на нивото на гръкляна, пациентът при 
преглъщане трябва да спусне брадата 
към гърдите си, за да не навлезе храната 
в дихателните пътища и премине по-
лесно към хранопровода. Завъртането на 
главата на страната, която е по-силна, дава 
възможност за по-леко преминаване на 
храната, предлага се и преглъщане на по-
малки хапки и преглъщане повече пъти.

Важно е по време на храненето да се седи 
в изправено положение. Ако това не може 
да се случи, трябва да поставите колкото е 
възможно повече възглавници зад гърба, за 
да може пациентът да е полуседнал.

Ако е налице дисфагия при рефлуксната 
болест, на пациента се препоръчва да 
избягва лежане три часа след хранене и да 

Дисфагията трябва да се различава от 
одинофагията, съответно болезненото 
преглъщане, въпреки че симптомите 
често се появяват заедно. Не трябва да 
се забравят и симптомите като чувство 
на засядане на топка в гърлото, което 
не е свързано с преглъщането и до 
което се стига вследствие на затруднено 
преминаване на храна.

Как се поставя диагнозата?Как се поставя диагнозата?
При поставяне на диагнозата първите 

стъпки са винаги подробна анамнеза 
и физикален преглед. Чрез анамнезата 

хранопровода 
(например свиване 
заради рефлукс на 
стомашни киселини, 
тумори на хранопровода, 
инфекции, като последица от 
чуждо тяло или радиация и др.).

Дисфагията след мозъчен удар се 
появява при около 70% от пациентите. 
Ако не се разпознае в първите 48 часа 
след приема на пациента в болницата, 
може да доведе до появата на тежки 
и опасни за живота аспирационни 
пневмонии.

Ако дисфагията е съпроводена 
от бърза загуба на теглото, повече от 10 
кг за месец, тогава в повечето случаи 
е предизвикана от туморни процеси в 
хранопровода.

При пациентите с рефлуксно заболяване 
на хранопровода дисфагията е последица 
от възпалителния процес в хранопровода 
и се появява при около 10 процента от 
пациентите.

Кои са симптомите на дисфагията?Кои са симптомите на дисфагията?
Симптомите са затруднено начало на 

акта на преглъщане, регургитация, или 

връщане на храна, а като последица се 
появява аспирацията на храна в трахеята 
с последици кашлица и задушаване. 
От останалите симптоми трябва да се 
споменат и оригването, засиленият секрет 
на слюнка, отпадналост, чувството на 
засядане на храна в гърлото и гърдите, 
болка в гърдите, задушаване по време 
на хранене, страх от преглъщане – 
одинофобия. Продължителната дисфагия 
може да предизвика загуба на телесно 
тегло. Като последица от аспирацията 
на храна може да се появят остри и 
повторяеми възпаления на белите дробове. 

Дисфагията трябва да се различава от 

тумори на хранопровода, 
инфекции, като последица от 
чуждо тяло или радиация и др.).

Дисфагията след мозъчен удар се 

Необходими са 
около 50 мускула 
и нерви за един 

обикновен акт на 
преглъщане, но има и 
много условия, които 

могат да попречат 
на този процес

  АКО СЕ СЛУЧВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, 
ЗАТРУДНЕНОТО ПРЕГЛЪЩАНЕ ОБИКНОВЕНО НЕ Е 
ПОВОД ЗА ЗАГРИЖЕНОСТ, НО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, 
КОГАТО СЕ ХРАНИТЕ ПРЕКАЛЕНО БЪРЗО ИЛИ НЕ 
СДЪВКВАТЕ ХРАНАТА ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО

ОТ ПОЛИКЛИНИКАТА ПО УНГОТ ПОЛИКЛИНИКАТА ПО УНГ
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ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

Дори египтяните произвеждали 
лъскави материи от стрити 
насекоми, както и фино смлени 

зелени кристали от малахит, за да 
подобрят вида на тялото и предметите 
си. През 80-те години на миналия 
век тези т.нар. брокати се добавят 
официално към козметичните продукти 
и стават сценичен израз на хората на 
изкуството на това време. Body glitter
се превръща в неизменна част от 
несесерите на всички момичета, особено 
през лятото и на официални събития, 
където подчертава тена и красотата на 
женското тяло. С разширяването на 
пределите на декоративната козметика, 
както и със съветите на специалистите, 
които се превръщат в неизменно четиво 
на всяко момиче, брокатът и глитерите 
стават все по-популярни, а начинът на 

приложението им и подчертаването на 
отделни части от лицето се промотира 
от известни козметични марки в 
социалните мрежи. 

По косата, тялото, ноктитеПо косата, тялото, ноктите
брокатът сега е включен в почти 

всички козметични продукти – 
както за грижа за тялото, лицето 
и косата, така и в грима, лаковете 
за нокти...

Може да бъде включен в 
състава на онова, което си 
представяме, че трябва да блести 
по тялото и по лицето. Съчетава 
се отлично с всички варианти на 
външния вид – независимо дали 
сме решили да сме на галавечеря 
с шармантна рокля, или сме 
вкъщи, лежерно облечени. Въпреки 

На пазара се 
намират различни 
видове козметика, 

които предлагат голям 
избор от вегански 
блясък, бронзанти 

и сенки за очи

стават все по-популярни, а начинът на вкъщи, лежерно облечени. Въпреки 

БРОКАТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В СЪСТАВА НА ВСИЧКО, 
КОЕТО В ПРЕДСТАВИТЕ НИ БЛЕЩУКА – ПО ЛИЦЕТО И ПО ТЯЛОТО, 
И СЕ СЪЧЕТАВА ОТЛИЧНО С ВСЕКИ ВАРИАНТ НА ГАЛА ВИДА

В ЦАРСТВОТО 
НА ГЛИТЪРА
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е причината, поради която козметичните 
къщи не се отказват от идеята за 
„бляскавия свят“ и големите брандове 
рекламират своята колекция гримове с 
брокат от всички видове, която никога не 
е била по-голяма. На пазара се намират и 
специализирани видове козметика, които 
предлагат голям избор от топ вегански 
блясък, бронзанти и сенки за очи.

Важно е да имате предвид, че не всички 
глитери са позволени за употреба около 
очите, въпреки че са безопасни, например 
за устните. Затова трябва винаги да 
внимавате при избора на всеки продукт 
и да знаете дали е безвреден за очите. 
Нанасянето на глитерите, които не са 
за очи, в тази област може да увреди 
роговицата или да доведе до различни 
усложнения, предизвикани от острите 
частици и ситния прах, ако достигнат до 
вътрешността на окото.

Глитерите в серумите за лице, които 
се нанасят под хидратиращия крем, 
придават младежки вид на зрялата и на 
дехидратираната кожа и са желателни в 
такива продукти. Световните гримьори 
ги препоръчват, за да изглеждате по-
млади. Освен това съществуват и 
глитер праймъри, които представляват 
кремообразни формули за лице и тяло. 
Придават дискретен продължителен и 
равномерен блясък, който придава ефект 
на здрава и поддържана кожа.

Модата на гримирането с блясък не 
може и няма да бъде спряна. Ако не сте 
забелязали блясъка, сега той е навсякъде – 
от устните до клепачите, и която и да е черта 
на лицето може да има полза от нанасянето 
на този бляскав грим според твърдението на 
най-известните световни гримьори.

Затова, вместо да се съпротивлявате 
срещу чудотворните блестящи частици, 
които правят празничните ни моменти по-
красиви, добре е да решите и правилно да 
изберете какво да нанесете по тялото си, 
тъй като предупрежденията на научната 
общественост са оправдани, особено ако 
вземете предвид различните козметични 
продукти, които ни заобикалят.

да отговарят на строги правила за 
сигурност при използването на този 
продукт. На тези, които продължават 
да използват цветовете за микрофини 
блестящи PET частици в препаратите, 
със сигурност им се предлагат глитери 
под формата на частици, естествени 
пигменти, деривати на боросиликата, 
които са безопасни и все по-популярни 
при повечето и естествените брандове. 
Наред с това от 2017 година на пазара се 
намират и биоглитери, произведени от 
специален биоразградим филм, получен 
от устойчиви източници и среда, които 
не съдържат ГМО материали, което още 
повече допринася за безопасната употреба 
на тези субстанции. Значи няма проблем 
и проверените козметични къщи се 
грижат за вашето здраве и красота. Това 

че се отстранява трудно от лицето, го 
харесваме и си го слагаме с удоволствие за 
новогодишната нощ, защото ни придава 
празничен вид.

Глитери с козметично качествоГлитери с козметично качество
Поставя се въпросът, какво се случва с 

блясъка, който се поставя върху устните и 
чието съдържание обикновено изяждаме 
след половин час? Американската агенция 
по храните и лекарствата FDA причислява 
глитърите към адитивните бои, които не се 
намират в списъка на позволените адитиви, 
а това води до допълнително объркване 
сред потребителите.

Между другото в страните от 
ЕС глитерите, които се използват в 
козметиката, са с козметично качество, 
а според законите на ЕС те трябва 

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

  ГЛИТЕРИТЕ В СЕРУМИТЕ ЗА ЛИЦЕ, КОИТО 
СЕ НАНАСЯТ ПОД ХИДРАТИРАЩИЯ КРЕМ, 
ПРИДАВАТ МЛАДЕЖКИ ВИД НА ЗРЯЛАТА И НА 
ДЕХИДРАТИРАНАТА КОЖА И СА ЖЕЛАТЕЛНИ 
В ТАКИВА. СВЕТОВНИТЕ ГРИМЬОРИ ГИ 
ПРЕПОРЪЧВАТ, ЗА ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ ПО-МЛАДИ 

е причината, поради която козметичните 
къщи не се отказват от идеята за 

глитери са позволени за употреба около 
очите, въпреки че са безопасни, например 
за устните. Затова трябва винаги да 
внимавате при избора на всеки продукт 
и да знаете дали е безвреден за очите. 
Нанасянето на глитерите, които не са 
за очи, в тази област може да увреди 
роговицата или да доведе до различни 
усложнения, предизвикани от острите 
частици и ситния прах, ако достигнат до 
вътрешността на окото.

Глитерите в серумите за лице, които 
се нанасят под хидратиращия крем, 
придават младежки вид на зрялата и на 
дехидратираната кожа и са желателни в 
такива продукти. Световните гримьори 
ги препоръчват, за да изглеждате по-
млади. Освен това съществуват и 
глитер праймъри, които представляват 
кремообразни формули за лице и тяло. 
Придават дискретен продължителен и 
равномерен блясък, който придава ефект 
на здрава и поддържана кожа.

може и няма да бъде спряна. Ако не сте 
забелязали блясъка, сега той е навсякъде – 
от устните до клепачите, и която и да е черта 
на лицето може да има полза от нанасянето 
на този бляскав грим според твърдението на 
най-известните световни гримьори.

срещу чудотворните блестящи частици, 
които правят празничните ни моменти по-
красиви, добре е да решите и правилно да 
изберете какво да нанесете по тялото си, 
тъй като предупрежденията на научната 
общественост са оправдани, особено ако 
вземете предвид различните козметични 
продукти, които ни заобикалят.

На пазара 
се намират 

и биоглитери, 
произведени от 

специален биоразградим 
филм, получен от 

устойчиви източници 
от околната 

среда
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ПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕ

АРОМАТЪТ 
НА СЛАВАТА
ПРОДАЖБАТА НА ПАРФЮМИ СЕ УВЕЛИЧАВА ЗНАЧИТЕЛНО 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕФЕКТА НА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМИТЕ 
И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, КЪДЕТО ЗНАМЕНИТОСТИ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КОМУНИКИРАТ ДИРЕКТНО

Парфюмът, независимо от 
това дали го носим, или го 
подаряваме, винаги е най-

изтънченият начин да поверим тайна 
или да предадем послание, което няма 
как да се изрече с думи. За успеха на 
парфюма не са важни само ароматните 
нотки, но и името и опаковката. Оттук 
не е изненадващо, когато в началото на 
2000 година рафтовете с парфюми са 
завладени от ароматите, създадени от 
известни личности. Въпреки че през 
предходните две години в цял свят се 
отбелязва определен спад на интереса 
към „парфюмите с подпис“, тези, които 
са се доказали в това и са заработили 
внушителни суми пари, продължават да 
лансират новите продукти.

Дженифър лопес, шампионът
През септември 2019 г. Дженифър Лопес 

промотира 25-ия си парфюм с името 
Promise, който мирише „сладко и секси“. 
Джей Ло казва, че този парфюм трябва да 
напомни на жената за обещанието, което е 
дала на самата себе си.

Този плодово-флорален аромат, 
който се разнася с цитрусовите нотки 
на италианската мандарина, сладки 
плодове и круши, е създаден от самата 
Дженифър, когато тя навлиза в такава 
житейска фаза. Още е рано да се каже 
дали обещанието за фасетирания 
флакон ще постигне успеха на 
предшествениците си, но така или 
иначе фирмата за парфюми на Джей 
Ло се оценява на 2,5 милиарда долара. 
Promisе е различен от нейния първи 
парфюм Glow, както и от най-успелия 
на пазара Still, който се появява, както 
тя самата твърди, когато чувствала, 
че животът й е хаотичен и че искала 
всичко да се забави. „Не се обличам по 
един и същи начин всеки ден и не нося 
един и същи парфюм всеки ден“, казва 
Дженифър, която на закриването на 
ревюто на „Версаче“ за 50-годишнината 
си носи рокля с джънгъл принт, същия, 
какъвто носеше и на 20-годишнината 
от раздаването на наградите „Грами“. 
Дженифър казва, че е направила 
съзнателно това, за да покаже на жените 
на 50+, че не бива да се отказват от нищо 
заради възрастта си, и да поддържа 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КОМУНИКИРАТ ДИРЕКТНО изтънченият начин да поверим тайна 
или да предадем послание, което няма 
как да се изрече с думи. За успеха на 
парфюма не са важни само ароматните 
нотки, но и името и опаковката. Оттук 
не е изненадващо, когато в началото на 
2000 година рафтовете с парфюми са 
завладени от ароматите, създадени от 
известни личности. Въпреки че през 
предходните две години в цял свят се 
отбелязва определен спад на интереса 
към „парфюмите с подпис“, тези, които 
са се доказали в това и са заработили 
внушителни суми пари, продължават да 
лансират новите продукти.

Дженифър лопес, шампионът

промотира 25-ия си парфюм с името 
Promise,
Джей Ло казва, че този парфюм трябва да 
напомни на жената за обещанието, което е 
дала на самата себе си.

който се разнася с цитрусовите нотки 
на италианската мандарина, сладки 
плодове и круши, е създаден от самата 
Дженифър, когато тя навлиза в такава 
житейска фаза. Още е рано да се каже 
дали обещанието за фасетирания 
флакон ще постигне успеха на 
предшествениците си, но така или 
иначе фирмата за парфюми на Джей 
Ло се оценява на 2,5 милиарда долара. 
Promis
парфюм 
на пазара 
тя самата твърди, когато чувствала, 
че животът й е хаотичен и че искала 
всичко да се забави. „Не се обличам по 
един и същи начин всеки ден и не нося 
един и същи парфюм всеки ден“, казва 
Дженифър, която на закриването на 
ревюто на „Версаче“ за 50-годишнината 
си носи рокля с джънгъл принт, същия, 
какъвто носеше и на 20-годишнината 
от раздаването на наградите „Грами“. 
Дженифър казва, че е направила 
съзнателно това, за да покаже на жените 
на 50+, че не бива да се отказват от нищо 
заради възрастта си, и да поддържа 

Ким Кардашиян-
Уест инвестира 

известността си в 
парфюми и от 2009 

година насам е 
лансирала различни 

ароматни нотки

Дженифър Лопес 

Дейвид Бекъм
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приобщаването на дамите от всяка 
възраст към обществения живот.

Прашец от вилиПрашец от вили
Ако успехът на Джей Ло с парфюмите 

води началото си от любовта на 
публиката, тогава успехът с подписа 
на Парис Хилтън произлиза... от 
второто флаконче. „Всички мразят 
Парис, но тя все пак е в заглавията 
на първите страници“, твърди един 
критик на парфюми. Във всеки случай 
съветниците на Парис Хилтън са 
оптимисти, когато става въпрос за 
маркетинговата сила на нейните 
парфюми. Досега са натрупани 90 
милиона долара, а се очаква новият 
Fairy Dust да допринесе за събирането 
още 20 милиона. Тъй като, както се 
предполага и от самото име, когато се 
нанася този парфюм, младите жени 
се замислят дали и самите те не биха 
могли да бъдат същите като богатата 
наследница. Парис произлиза от 
семейство, което между другото е 
собственик на веригата хотели Hilton, 
заради което сега и един от нейните 
парфюми се нарича Hairess – наследница. 
По-рационалното обяснение е, че 
купувачите вярват как с такъв житейски 
стил трябва да има добър вкус. Все пак има 
и други позиции на престижните списания 
и портали.

За това, че критиките на опитните 
познавачи на парфюмите не са без влияние, 

свидетелства и случаят с Дженифър 
Анистън. Има и добри отзиви за парфюма 
J, лансиран през 2002 година, на чиято 
реклама тази актриса седи до бурния океан, 
загърната с бежова кърпа. Все пак след 
умерени реакции актрисата изглежда се 
отказва от създаването на нови ароматни 
нотки. Поне засега.

Лейди Гага по кожатаЛейди Гага по кожата
Както за парфюмите на Бритни 

Спиърс, за тези на Лейди Гага също се 
вдига много шум. Дори е воден голям 
съдебен процес, който тя печели, но все 
пак решава да направи преиздаване на 
спорния аромат, наречен сега Cosmic 
Radiance. През първите пет години са 
продадени над милион флакони, а това е 
само един от 24-те различни парфюми с 
нейния подпис, както и многобройната 
палитра от други продукти, сред които и 
компютърна игра.

Лейди Гага веднага получава 
престижната годишна награда на Elle 
за най-добър парфюм на известните. 
Певицата твърди, че дизайнът на 
флакона създава чувството, че „ме имате 
по кожата си“ и това е една от причините 
да са продадени 50 милиона подобни 
„усещания“ и похарчени милиард и 
половина долара. Тези цифри сочат, че в 
началото на второто десетилетие на XXI 
век продажбата на парфюми се увеличава 
значително благодарение на ефектите 
на интернет рекламите и социалните 
мрежи, където знаменитости и обожатели 
комуникират директно.

Ким Ким КардашиянКардашиян-уест -уест 
– предприемачът– предприемачът

Собствеността на риалити звездите 
води до появата на нов вид известност 
и сега, наред с всички актриси, певици и 
спортисти в листа А се изкачиха и тези, 

ПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕ

Radiance. 

само един от 24-те различни парфюми с 
нейния подпис, както и многобройната 
палитра от други продукти, сред които и 
компютърна игра.

престижната годишна награда на Elle 
за най-добър парфюм на известните. 
Певицата твърди, че дизайнът на 
флакона създава чувството, че „ме имате 
по кожата си“ и това е една от причините 
да са продадени 50 милиона подобни 
„усещания“ и похарчени милиард и 
половина долара. Тези цифри сочат, че в 
началото на второто десетилетие на XXI 
век продажбата на парфюми се увеличава 
значително благодарение на ефектите 
на интернет рекламите и социалните 
мрежи, където знаменитости и обожатели 

  ЛЕЙДИ ГАГА 
ВЕДНАГА 
ПОЛУЧАВА 
ПРЕСТИЖНАТА 
ГОДИШНА 
НАГРАДА 
НА ELLE ЗА 
НАЙ-ДОБЪР 
ПАРФЮМ НА 
ИЗВЕСТНИТЕ

Парис произлиза 
от семейство, което 

между другото е 
собственик на веригата 
хотели Hilton, заради 

което един от нейните 
парфюми се нарича 

Hairess – 
наследница

Парис Хилтън

Лиз Тейлър

Лейди Гага
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известни с това, с което са известни. A сред 
най-известните от тях е Ким Кардашиян-
Уест, която инвестира известността си 
в парфюми и от 2009 година насам е 
лансирала различни ароматни нотки. 
„Kогато ми трябва нова енергия и нов mind 
set, сменям парфюма“, казва Ким, която 
оттогава не се представя като знаменитост, 
а като предприемач. Фирмата, която 
произвежда парфюмите, е собственост на 
цялото семейство Кардашиян. Затова не е 
странно, че в бизнеса участват и сестрите 
Кортни и Клоуи. През ноември 2019 г. 
те заедно лансират три нови парфюма 
с името Diamond Collection. Флаконите 
на тези три парфюма имат формата 
на нешлифован фасетиран диамант, а 
цветовете са тези, в които са истинските 
диаманти – бял, съответно прозрачен, 
жълт и розов. Трите цвята и трите аромата 
отговарят на характерите на трите сестри. 
Четвъртата сестра произвежда ароматни 
свещи за дома.

Бял диамант и всички останалиБял диамант и всички останали
За тези, които се сещат за началото на 

парфюмите с подписи, може да изглежда 
малко необичайно, че точно сестрите 
Кардашиян, типичният продукт на XXI 
век, посягат към асоциацията с диамант. 

Именно един от най-успешните парфюми 
на великата Лиз Тейлър се нарича „Бял 
диамант“. Тази актриса с теменужени очи 

е първата известна личност, която през 
1991 година лансира своите парфюми 
Passion, White Diamond и Black Pearls, 
и първа създава империя от аромати. 
Между другото, първият парфюм, на 
който известна личност дава личното си 

име, е Sophia, създаден от София Лорен 
и „Коти“ през 1981 година. Легендарно е 
и сътрудничеството на Одри Хепбърн с 
Живанши, който създава и вече прочутия 

Interdit. Kатрин Деньов е 
известното лице на „Шанел 5“, 
създавайки неразривна връзка 
между парфюмите и изтънчения 
си стил.

Уорхол и БекъмУорхол и Бекъм
Дори и мъжете не устояват 

на предизвикателствата на 
парфюмите. Или поне на 
предизвикателствата на пазарната 
им жизненост. Дейвид Бекъм 
основава собствена империя много 

преди да престане да се занимава 
с футбол, а сред многобройните 
продукти с неговия подпис има 
и мъжки, и дамски аромати. 
Когато Антонио Бандерас с 
еротичния си глас рекламираше 
Diabolo, нямаше жена, която 
да не купи този парфюм на 
любимия си. Дори и известният 
американски художник А нди 
Уорхол освен на картина 
се подписва под някои 
ексцентрични парфюми.

Антонио Бандерас

Именно един от най-успешните парфюми 
на великата Лиз Тейлър се нарича „Бял 
диамант“. Тази актриса с теменужени очи 

е първата известна личност, която през 
1991 година лансира своите парфюми 
Passion, White Diamond
и първа създава империя от аромати. 
Между другото, първият парфюм, на 
който известна личност дава личното си 

име, е 
и „Коти“ през 1981 година. Легендарно е 
и сътрудничеството на Одри Хепбърн с 
Живанши, който създава и вече прочутия 

Първият парфюм, 
на който известна 

личност дава личното 
си име, е Sophia, 

създаден от София 
Лорен и „Коти“ 

през 1981 
година

преди да престане да се занимава 
с футбол, а сред многобройните 
продукти с неговия подпис има 
и мъжки, и дамски аромати. 
Когато Антонио Бандерас с 
еротичния си глас рекламираше 
Diabolo
да не купи този парфюм на 
любимия си. Дори и известният 

ПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕПАРФЮМИ С ПОДПИСА НА ИЗВЕСТНИТЕ

Дженифър АнистънСофия Лорен
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Посочените цени са регулярни на рафта, с изключение на тези в промоция.Посочените цени са регулярни на рафта, с изключение на тези в промоция.

Lilly 
   несесер
През зимата имаме нужда от верни приятели, с които да преминаваме през рез зимата имаме нужда от верни приятели, с които да преминаваме през рез зимата имаме нужда от верни приятели, с които да преминаваме през 

преспите и студеното време. Бъркаме дълбоко в несесера, за да ги извадим преспите и студеното време. Бъркаме дълбоко в несесера, за да ги извадим преспите и студеното време. Бъркаме дълбоко в несесера, за да ги извадим преспите и студеното време. Бъркаме дълбоко в несесера, за да ги извадим преспите и студеното време. Бъркаме дълбоко в несесера, за да ги извадим 
отгоре, и ги споделяме с теб на следващите редове…отгоре, и ги споделяме с теб на следващите редове…отгоре, и ги споделяме с теб на следващите редове…отгоре, и ги споделяме с теб на следващите редове…

Yves Rocher
SENSITIVE VEGETAL
Успокояващ крем за лице, 50 мл
Чувствителната кожа на лицето има нужда от 
специална грижа! От далечните земи на остров 
Мадагаскар изследователите на Yves Rocher 
избраха за серията Sensitive Vegetal растението 
Sigisbeckia Orientalis, известно със своите успоSigisbeckia Orientalis, известно със своите успоSigisbeckia Orientalis, известно със своите успо-
кояващи свойства. Дневният успокояващ крем кояващи свойства. Дневният успокояващ крем кояващи свойства. Дневният успокояващ крем 
има лека хидратираща текстура, която се слива с има лека хидратираща текстура, която се слива с има лека хидратираща текстура, която се слива с 
кожата и създава воал от мекота. Зачервяванията кожата и създава воал от мекота. Зачервяванията кожата и създава воал от мекота. Зачервяванията 
и раздразненията са мигновено успокоени!и раздразненията са мигновено успокоени!и раздразненията са мигновено успокоени!

Lycia
Спрей без газ, 75 мл
Deo Nature е женствен, нежен и лек за Deo Nature е женствен, нежен и лек за Deo Nature е женствен, нежен и лек за 
кожата, богат на натурални съставки, кожата, богат на натурални съставки, кожата, богат на натурални съставки, 
съобразени с естествения процес на съобразени с естествения процес на съобразени с естествения процес на 
изпотяване, за усещане на свежест и изпотяване, за усещане на свежест и изпотяване, за усещане на свежест и 
комфорт през целия ден. Гарантирано комфорт през целия ден. Гарантирано комфорт през целия ден. Гарантирано 
защитава от неприятна миризма за 24 защитава от неприятна миризма за 24 защитава от неприятна миризма за 24 
часа и регулира изпотяването, без да часа и регулира изпотяването, без да 
го блокира. Иновативната му формула го блокира. Иновативната му формула 
без алуминиеви соли е обогатена с 
ехинацея и витамин Е, които омекотяват ехинацея и витамин Е, които омекотяват 
и успокояват. Натурален парфюм с 
технология DeoActive за допълнителна 
дълготрайност на аромата. Пленител-
ните нотки на мускус, сандалово дърво, 
жасмин и циклама, съчетани подходящо, 
имат натурално антиодорно действие. 
На принципа на парфюмите спреят 
Deo Nature е без газ. Помпата дозира и 
позволява да се използва по-дълго, дори 
месеци наред.

539
лв.

Nivea
Q10 POWER
Олио против бръчки, 30 мл
Звездна комбинация от 100% 
идентичен с кожата Q10 и био арганово идентичен с кожата Q10 и био арганово 
масло. Новото мултифункционално масло. Новото мултифункционално 
олио против бръчки NIVEA Q10 POWER 
може да се използва в зависимост 
от индивидуалните нужди на кожата: от индивидуалните нужди на кожата: 
за блестяща кожа през деня, за за блестяща кожа през деня, за 
регенерация на кожата през нощта или 
за бърза подхранваща маска. С 1, 2, 
3 капки, нанесенени върху кожата или 
смесени с дневния или нощния ви крем, 
ще се радвате на по-гладка, мека и 
подхранена кожа, без лепкаво усещане 
и мазни следи.

2999 
лв.

2299 
лв.лв.

1299 
лв.

Nivea
Хидратиращо измиващо олио за 
лице и очи, 150 мл
С новите измиващи олиа от NIVEA С новите измиващи олиа от NIVEA 
превръщате ежедневното почистване 
на кожата в истинско удоволствие. С 
ежедневното почистване на лицето с 
тези деликатни, но ефективни продукти 
ще се радвате на чиста и изключително 
гладка и мека на допир на кожа. 
Насладете се на формулата, която се 
превръща от олио в деликатно мляко. 
Превърнете рутината в удоволствие!

Посочените цени са регулярни на рафта, с изключение на тези в промоция.

Maternea
Интимен гел, 200 мл
Интимен гел Maternea е специално разработен съобразно Интимен гел Maternea е специално разработен съобразно 
нуждите на бременните жени. Формулата съдържа комбинуждите на бременните жени. Формулата съдържа комби-
нация от съставки, благодарение на които се поддържа норнация от съставки, благодарение на които се поддържа нор-
малното ниво на рН за областта в този период. Ежедневната малното ниво на рН за областта в този период. Ежедневната 
хигиената става лесна и бърза, оставяйки чувство на свежест хигиената става лесна и бърза, оставяйки чувство на свежест хигиената става лесна и бърза, оставяйки чувство на свежест 
и чистота. Комбинацията от съставки нежно измива интимната и чистота. Комбинацията от съставки нежно измива интимната и чистота. Комбинацията от съставки нежно измива интимната 
зона, защитавайки я от инфекции и запазвайки я здрава.зона, защитавайки я от инфекции и запазвайки я здрава.зона, защитавайки я от инфекции и запазвайки я здрава.

Arm & Hammer 
ENAMEL REPAIR
Паста за зъби с кокосово масло, 75 мл
Arm & Hammer Enamel Repair съдържа комплекс от естест-
вени съставки и минерали, който възстановява повърхността 
на емайла за 5 дни, избелва и възвръща блясъка на зъбите. 
Формулата комбинира натурална сода бикарбонат за дълбо-
ко почистване, Liquid Calcium™ за подобряване на естествеко почистване, Liquid Calcium™ за подобряване на естестве-
ния процес на реминерализация и 100% натурално кокосово ния процес на реминерализация и 100% натурално кокосово 
масло за почистване и възстановяване на блясъка на зъбите.масло за почистване и възстановяване на блясъка на зъбите.

Molped 
PURE&SOFT
Дамски превръзки, 8 бр./оп.
Вдъхновени от природата, създадохме ново поколение дам-
ски превръзки със специална грижа за женската кожа. Без 
добавени оцветители, парабени, избелители (хлор) и найлон. добавени оцветители, парабени, избелители (хлор) и найлон. 
Благодарение на меките крила, изключително мекия горен Благодарение на меките крила, изключително мекия горен 
слой, супер абсорбиращата сърцевина и дишащата материя слой, супер абсорбиращата сърцевина и дишащата материя слой, супер абсорбиращата сърцевина и дишащата материя 
Pure & Soft осигуряват 100% защита и 100% мекота. ОпитайPure & Soft осигуряват 100% защита и 100% мекота. ОпитайPure & Soft осигуряват 100% защита и 100% мекота. Опитай-
те новите Molped Pure & Soft. Кожата ви ще ги обожава!те новите Molped Pure & Soft. Кожата ви ще ги обожава!те новите Molped Pure & Soft. Кожата ви ще ги обожава!

115
лв.

Devin
OTG
Минерална вода, 1 л
Devin OTG 1 л е най-новата бутилка в портфолиото на „Девин“ ЕАД. Тя е Devin OTG 1 л е най-новата бутилка в портфолиото на „Девин“ ЕАД. Тя е Devin OTG 1 л е най-новата бутилка в портфолиото на „Девин“ ЕАД. Тя е 
достатъчно голяма, за да утоли жаждата, но и в същото време – удобна достатъчно голяма, за да утоли жаждата, но и в същото време – удобна достатъчно голяма, за да утоли жаждата, но и в същото време – удобна 
за носене и подходяща за консумация в движение. Devin Минерална е за носене и подходяща за консумация в движение. Devin Минерална е за носене и подходяща за консумация в движение. Devin Минерална е 
натурална вода от сърцето на Родопите – чиста, нискоминерализирана и натурална вода от сърцето на Родопите – чиста, нискоминерализирана и натурална вода от сърцето на Родопите – чиста, нискоминерализирана и 
подходяща за активните, динамични хора, които искат да водят здравоподходяща за активните, динамични хора, които искат да водят здравоподходяща за активните, динамични хора, които искат да водят здраво-
словен начин на живот. Тя доставя необходимите минерали и се грижи за словен начин на живот. Тя доставя необходимите минерали и се грижи за словен начин на живот. Тя доставя необходимите минерали и се грижи за 
добрата хидратация на организма в забързаното ежедневие, по време на добрата хидратация на организма в забързаното ежедневие, по време на добрата хидратация на организма в забързаното ежедневие, по време на 
спорт и физическо натоварване.

Бочко
Крем при подсичане и кожни раздразнения
със смрадлика, 50 мл
Укрепва и защитава кожата в зоните, застрашени от подсиУкрепва и защитава кожата в зоните, застрашени от подси-
чане още от първия ден на бебето. Богатата на маслени чане още от първия ден на бебето. Богатата на маслени 
компоненти формула успокоява кожата с първото нанасяне. 
Действа като ефективна бариера срещу замърсявания и 
влага. Двете важни съставки в крема ‒ екстракт от смрадли-
ка и цинков оксид, облекчават зачервената и раздразнена 
кожа и помагат за нейното бързо възстановяване.

665
лв.

559999
лв.лв. 269

лв.

249
лв.
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Напредъкът на медицината, 
дори и на гинекологията, може 
да се проследи като история 

на цивилизацията. Ако започнем от 
Хипократ и неговата клетва, която 
е актуална и днес, напредъкът в 
медицината се прави от единици, 
които със своята гениалност правят 
крачки – до модерните времена, когато 
крачките са били възможни с развитието 
на технологиите и практическото им 
приложение 

Десет раждания като стандартДесет раждания като стандарт
Гинекологията като отделна 

наука прави малки крачки 
в историята и нейното 
развитие е в пълен 
застой до времето на 
Ренесанса.

С ражданията 
се занимавали 
жени, които имали 
опит с това, и така 
помагали на други 
жени да родят, а при 
някои култури било 
забранено на лекарите 
мъже да се доближават 
до родилките. Съществувала 
висока смъртност на родилки и 
бебета, но това се приемало за нещо 
напълно нормално. Жените раждали над 
10 пъти по време на репродуктивния си 
период. Било нещо напълно естествено 
да оживеят само малко на брой бебета.

По-интензивното развитие на 
гинекологията започва от средата 
на XVIII век, когато тя започва да се 
изучава като отделна наука и да се 
създават необходимите инструменти, 
както и да се развива опитът на 
акушерството. Тогава започват да се 
изучават туморите на репродуктивните 
органи, да се говори за спонтанните 
аборти и лекарите да се усъвършенстват 
в областта на акушерството. От тези 
първи основи на гинекологията и 

акушерството всеки по-сериозен 
напредък на тази наука бил обусловен 
от напредъка на технологиите и 
естествените науки.

Повратна точка – цезарово Повратна точка – цезарово 
сечениесечение

Най-голямата стъпка започва с 
прилагането на цезаровото сечение, 
което директно спасявало бебето и 
майката от сигурна смърт. Самата 
оперативна техника на цезаровото 
сечение всъщност е същата, както са 
го правили първите лекари. Първият 

описан случай за цезарово сечение 
е от средата на XVI век и 

най-големият проблем 
бил, че интервенцията 

не преживявали нито 
майката, нито бебето.

Проблемът бил в 
анестезията, кървенето 
и инфекциите. 
Цезаровото сечение 
се усъвършенства 

с развитието 
на анестезията, с 

антибиотиците, а с 
появата на трансфузията 

гинекологията и акушерството 
преживяват сериозен напредък при 

спасяването на живота на жените.
Днес, когато всяка втора жена 

ражда с цезарово сечение, това звучи 
невероятно, а само преди 35 години 
при нас то представлява сериозна 
операция, която се прави само ако 
другите две опции са изчерпани. Около 
8 процента от всички бременности 
завършват с цезарово сечение. Имало 
е чести усложнения и само малко на 
брой лекари са извършвали този вид 
операция. Днес около 40 процента от 
бременностите завършват с цезарово 
сечение – това е рутинна интервенция с 
малко усложнения. Ежедневно в големите 
клиники се правят по петнадесет 
цезарови сечения.

Напредъкът на медицината, акушерството всеки по-сериозен 

ПРИРОДАТА СЕ Е ПОСТАРАЛА ВСИЧКИ НИЕ, КОИТО 
СЕ ЗАНИМАВАМЕ С МЕДИЦИНА, ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ С 
КОЛКОТО И БЪРЗИ ТЕМПОВЕ ДА НАПРЕДВА НАУКАТА, 
ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВАТ НЕЩА, КОИТО СА ЕНИГМА

ЖЕНСКА МИСТЕРИЯЖЕНСКА МИСТЕРИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ И 
НАПРЕДЪК НА 
ГИНЕКОЛОГИЯТА

Гинекологията като отделна 
наука прави малки крачки 

мъже да се доближават 
до родилките. Съществувала 

описан случай за цезарово сечение 
е от средата на XVI век и 

най-големият проблем 
бил, че интервенцията 

не преживявали нито 
майката, нито бебето.

анестезията, кървенето 
и инфекциите. 
Цезаровото сечение 
се усъвършенства 

с развитието 
на анестезията, с 

антибиотиците, а с 
появата на трансфузията 

гинекологията и акушерството 

Рядко някое 
откритие носи 

такъв експлозивен 
и революционен 
напредък като 
изкуственото 
оплождане
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Новото време – ултразвукНовото време – ултразвук
Следващата голяма крачка е откриването 

на ултразвуковата диагностика. Тази 
диагностика определено променя 
направленията в медицината. В 
гинекологията и акушерството тя води 
до революционен напредък и значително 
понижава смъртността при родилките и 
бебетата. Дори и това откритие не е било 
така отдавна. 1950 
година се приема за 
начало на развитието 
на ултразвуковата 
диагностика в модерния 
смисъл. За първите 
прегледи пациентът 
е трябвало да бъде 
потопен във вода, а 
първите апарати са били 
с големината на половин 
стая. Само за 50 години 
тази диагностика, 
благодарение 
на напредъка на 
електротехниката и 
физиката, става рутинна 
и днес се правят и 
триизмерни прегледи 
в реално време на така 
наречените 4D апарати. 
Картините са все по-
ясни и е възможна 
съвсем прецизна 
диагностика.

Браун, е родена през 1978 година. Имало 
е много противници на този метод и 
различни теории на конспирацията. Дори 
и Ватиканът излезе с позиция, че това 
събитие ще има сериозни последици за 
човечеството. Имало е и предпоставки, 
че тези деца ще бъдат по-различни, 
и много други предразсъдъци. Рядко 
някое откритие носи такъв експлозивен 
и революционен напредък като 
изкуственото оплождане. 40 години по-
късно 3 процента от всички родени бебета 
в света са от инвитро оплождане, а в 
Англия е родено и първото бебе с трима 
родители – т.е. една част от яйцеклетката 
е взета от една жена, втората – от друга, 
тъй като това е бил единственият начин 
въпросната семейна двойка да се сдобие с 
дете без аномалии.

Приказка без крайПриказка без край
Точно това представлява следващата 

крачка. Откриването на генома, 
възможността да го разчетем и да го 
разберем прави нов завой в медицината и 
гинекологията. Промяната в генома днес 
е реалност и при инвитро оплождането 
съществува възможност да се изберат 
определени характеристики на бебето 
и да се направи по-детайлна диагноза 
на възможните заболявания, преди 
ембрионът да се върне в матката. Що 
се отнася до развитието на тази част 
от науката, ясно е, че няма граници, но 
за да се използват тези открития с цел 
напредъка на човечеството е необходимо 
да се създадат ограничения. С това се 
занимава биотиката. Един от философите, 
който се занимава с медицинска етика, 

Бебе в епруветка – крачка Бебе в епруветка – крачка 
на човечествотона човечеството

Следващото откритие, което напълно 
променя основите на гинекологията и 
акушерството, е откритието на инвитро 
оплождането. То спада към десетте 
най-значителни медицински открития 
в историята на човешкия род. Първото 
бебе в епруветка, както я наричат, Луиза 

Емануел Якобвиц, казва: „Най-голямото 
предизвикателство за човечеството не е 
в това да направи нещо, а да знае кога да 
спре да го прави“. Но и самата природа 
се е постарала ние, които се занимаваме 
с медицина, по най-лесен начин да 
разберем колко бързо е напреднала 
науката. Винаги съществува нещо, което е 
загадка, независимо от новите технологии 
и открития. A това са проблемите като 
спонтанен аборт или преждевременно 
раждане, които все още са неразгадаеми, 
както и преди два века. С всеки изминал 
ден научаваме повече и повече, но дори 
и днес не знаем как да ги предотвратим, 
нито пък кога ще се случат. И точно 
като си помислим, че сме много близо 
до всички решения, разбираме, че това е 
приказка без край.

ЖЕНСКА МИСТЕРИЯЖЕНСКА МИСТЕРИЯ

Проблемите като 
спонтанен аборт 

или преждевременно 
раждане все още 
са неразгадаеми, 

както и преди 
два века
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ГРИМЪТ Е ЗАБЕЛЕЖИМ, С НЕОБИКНОВЕНИ ЛИНИИ, ОЧИТЕ 
СА ПОДЧЕРТАНИ, ПЕРЛИТЕ И ЦИРКОНИЯТ СЕ ЛЕПЯТ ПО 
ОЧНАТА ЛИНИЯ, А АКТУАЛНИТЕ ТОНОВЕ СА ПО-КРАСИВИ 
ОТ КОГАТО И ДА БИЛО – ОТ САПФИР ДО ЦВЯТ МАЛИНА

Основното правило е: колкото 
по-драматично, толкова по-
добре. Тази есен известните 

дизайнери анонсират, че всички 
прожектори са насочени към очите: и 
на ревютата изискват от гримьорите 
очите да са натрапчиво гримирани с 
каял, гелове, както и течни очни линии 
– в различни цветове. В центъра на 
вниманието е очната линия с черен цвят, 
носена на подиума от най-известните 
манекенки като Кендъл Дженър, която 
имаше на лицето си много интензивни, 
дълги и широки двойни линии. 
Както виждаме от многобройните 
изяви, играта е напълно позволена, 
както и приветствана от страна на 

експертите по красота. Изследване 
на новите форми, цветове и посоки е 
най-доброто занимание за студените 
дни, които предстоят, и ще допаднат 
на по-креативните. Кулминацията се 
състои в това, че с грима правим очите 
по-експресивни, а същевременно 
изразяваме и своята лична 
естетика. Специално 
внимание заслужават 
и очните линии в 
яркорозово и сиво, 
които не е нужно 
да са прецизни, 
нито пък с тънки 
линии, дори не 
бива да 

Изследване на 
новите форми, 

цветове, посоки е най-
доброто занимание за 
студените дни, които 

предстоят, и ще 
допаднат на по-

креативните

бъдат нанасяни директно от линията 
на миглите. Това, което ще ви зарадва, 
е фактът, че за постигането на този вид 
не е необходимо да инвестирате много в 
продукти, а само да заложите на мечтата 
и на важността.

Сини smokey eyes / сапфирено-Сини smokey eyes / сапфирено-
металиков цвятметаликов цвят

Сините нюанси по очите отново 
преживяват завръщането си на модната 
сцена, а през този сезон са съпроводени 

от много интересни текстури. 
Кралското синьо ще изглежда 

най-добре с бляскавия и 
металиков завършек, 

затова предлагаме 
да си набавите поне 
един грим с ефектно 
синьо, ако искате 

изяви, играта е напълно позволена, 
както и приветствана от страна на 

линии, дори не 
бива да 

ГРИМЪТ Е ЗАБЕЛЕЖИМ, С НЕОБИКНОВЕНИ ЛИНИИ, ОЧИТЕ 

КОЛКОТО 
по-драматично, 
толкова по-добре

изразяваме и своята лична 

внимание заслужават 

от много интересни текстури. 
Кралското синьо ще изглежда 

най-добре с бляскавия и 
металиков завършек, 

затова предлагаме 
да си набавите поне 
един грим с ефектно 
синьо, ако искате 

Перлите като 
вечна класика се 

появяват все по-често 
в нов, некласически 

вид, като допълнение 
към модния 

makeup
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кафяв нюанс, в съчетание с есенните тонове. 
Това е отлична опция за ежедневен грим, 
но и за специални обстоятелства, когато се 
чудите как да съчетаете дрехите с грима – 
кафявото си отива с почти всичко, което 
бихте избрали от гардероба си.

ВеждиВежди
Всичко зависи от текстурата. Ако 

сте от онези щастливки, които имат 
естествено гъсти вежди, през този период 
ще ви е необходима само спирала за 
вежди (безцветна или с цвета на очите, 
по желание). Ефектът, който придава 
спиралата, е, че всеки косъм заема ясно 
мястото си, затова се вижда по-лесно и 
някак изглежда по-богато. Ако не искате 
допълнителен цвят и гъстота, а само да ги 
застопорите на желаното място, можете 
да използвате лак за коса, пръснете малко 
лак върху четката за спирала, а след това 
разрешете веждите в посоката, в която 
желаете да застанат косъмчетата, и voilà! 
Ако все пак трябва да допълните цвят към 
веждите си, за засилване – най-добре ще 
послужи моливът. Съветът е да използвате 
такива моливи, които са тънки и се въртят 
(не трябва да се острят). С тях най-лесно 
ще постигнете ефекта на естествените 
косъмчета и прецизност. Най-добре е 
да очертавате началото на веждите по 
посока на естествения растеж, а след 
това с четка от спирала да разрешете по 

повърхността и така няма да е видимо, че 
сте правили корекция. Не прекалявайте 
с боята, необходимо е да подчертаем 
само естествената красота, като имаме 
предвид, че за промяна можете да изберете 
и един нюанс по-светъл от цвета, който 
използвате, с цел постигане на по-мек вид.

Необикновени добавки към лицетоНеобикновени добавки към лицето
Тъй като модата на перлените шноли, 

фиби и накити бе подчертано актуална и 
широко разпространена това лято, можем 
да кажем, че тя продължава и през по-
хладното време, но все пак е преминала 
към съвсем друга форма. Перлите като 
вечна класика се появяват все по-често в 
нов, некласически вид, като допълнение 
към модния makeup. Става въпрос за 
залепването на дребни допълнения, 
перли, мъниста, цирконий и миниатюрни 
верижки върху вече направената очна 
линия (най-често в някой интересен 
цвят). По този начин можете да видите 
необичайния грим, както и вариациите 
на тема допълнения за лепене в сериала 
„Еуфория“, вдъхновил много момичета 

да изпитат уменията си за нетрадиционно 
гримиране. В Инстаграм мрежата можете 
да откриете много вдъхновения и идеи 
за използването на цирконий и други 
интересни допълнения – в по-малка и 
по-голяма степен, както и да откриете 
най-добрия начин да ги съчетаете и да ги 
адаптирате към личния си стил.

Плодово сияние по устнитеПлодово сияние по устните
Не, блясъкът не е само за момичетата. 

Блясъкът е аксесоар, който се бори за 
истинското си място като едно от най-
необходимите неща в дамската чанта. 
Той си пробива път с лежерните си, 
непрекалено пигментни цветове, за да 
са защитени устните от вятъра и за да се 
омекотят и да имат завършен вид.

Любимите нюанси, които са на мода, 
са цвят праскова, както и полупрозрачна 
малина, така че можем да ги класифицираме 
като плодови нюанси.  Въпреки че 
блестящите устни години наред са били 
по-актуални през лятото, а матът – за края 
на студените дни, излиза, че ще използваме 
блестящия завършек все по-често.

да изпробвате тази мода. Сапфиреното 
се подчертава най-вече с течни лъскави 
сенки, а за най-смелите препоръчваме 
големи блесълца с различни отблясъци 
(така наречения duochrome eфект), за 
да сте сигурни, че няма да останете 
незабелязани. Това е добър избор на грима 
и за новогодишната нощ, тъй като под 
светлините на вечерта допълнителният 
слой сенки ще отразява светлината и ще 
направи прекарването още по-интересно.

Ако не сте любители на ярките цветове, 
добрата новина е, че наред със синьото на 
мода е и много любимият и много неутрален 

  КРАЛСКОТО СИНЬО 
ЩЕ ИЗГЛЕЖДА НАЙ-
ДОБРЕ КАТО ЛЪСКАВ 
И МЕТАЛИКОВ 
ЗАВЪРШЕК. ЗАТОВА 
ПРЕДЛАГАМЕ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА 
СИ ВЗЕМЕТЕ ПОНЕ 
ЕДИН ВИД ЕФЕКТНИ 
СИНИ СЕНКИ

  ВЪПРЕКИ ЧЕ БЛЕСТЯЩИТЕ УСТНИ ГОДИНИ НАРЕД 
СА БИЛИ ПО-АКТУАЛНИ ПРЕЗ ЛЯТОТО, А МАТЪТ 
– ЗА КРАЯ НА СТУДЕНИТЕ ДНИ, ИЗЛИЗА, ЧЕ ЩЕ 
ИЗПОЛЗВАМЕ БЛЕСТЯЩИЯ ЗАВЪРШЕК ВСЕ ПО-ЧЕСТО

  КРАЛСКОТО СИНЬО   КРАЛСКОТО СИНЬО 
ЩЕ ИЗГЛЕЖДА НАЙ-

MAKE-UP ТЕНДЕНЦИИ ЕСЕН-ЗИМА 2019-2020MAKE-UP ТЕНДЕНЦИИ ЕСЕН-ЗИМА 2019-2020

40  41  



Симон Байлс чупи рекорда по 
брой медали, печелени някога от 
спортист в гимнастиката. В края 

на световното първенство по гимнастика 
тя печели 5 златни медала, съответно 
25 световни медала, 19 от които златни, 
повече от който и да е друг гимнастик в 
историята на този спорт.

Същият брой златни медали печели 
и на Олимпийските игри в Рио през 
2016 година, но тогава благодарение на 
хакерската атака на Fancy Bear става 
ясно, че всеки път е била с положителен 
резултат за амфетамини на допинг 
контрола – медикамент, който се 

дава при дефицит на вниманието 

с хиперактивност (Attention-de� cit/
hyperactivity disorder – ADHD), но и 
стимуланти, с които се злоупотребява 
доста в спорта.

За да може да се използва такъв 
медикамент, спортистът трябва да е по-
скоро изключение заради терапевтичното 

приложение или да има TUE 
– съответно разрешение, 

което се издава 
след преглеждане 
на цялостната 
медицинска 
документация.

Медиите и 
обществото използват 

хакерските данни и нападат Американската 
агенция по антидопинг, както и самата 
Симон Байлс. Опитите да се докаже, че 
атаката е неоснователна, се провалиха, тъй 
като както и при нас, така и в световен 
мащаб има малко специализирани 
дискусии, особено когато става въпрос за 
право и медицина. Руснаците направиха 
стъпки в тази посока и анализираха всички 
терапевтични изключения и показаха, 
че при тях не 
съществува 
такова 
заболяване. 
Получиха 
отговор, 
че за това 
вината 
не е на 

ДЕФИЦИТЪТ НА ВНИМАНИЕ С ХИПЕРАКТИВНОСТ 
НЕ Е ИЗМИСЛЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ (ADHD)

ДАЛИ СИМОН БАЙЛС 
Е НАЙ-ВЕЛИКАТА 
ГИМНАСТИЧКА,

Очевидно на 
поставения въпрос 
в заглавието не е 
трудно да се даде 

отговор, ако се 
използват знанията 

и се прилагат 
правилата

ЛЕКАР БЕЗ ГРАНИЦИЛЕКАР БЕЗ ГРАНИЦИ

хакерските данни и нападат Американската ДЕФИЦИТЪТ НА ВНИМАНИЕ С ХИПЕРАКТИВНОСТ 

ГИМНАСТИЧКА,
СЪЩЕСТВУВАЛА СЪЩЕСТВУВАЛА НЯКОГА?НЯКОГА?

СИМПТОМИ НА 
НЕВНИМАНИЕТО
1. Често не успява да обърне внимание на детайлите 
или прави грешки вследствие на невнимание в 
училище, на работа или при други дейности.
2. Често има затруднения при задържането на 
вниманието при задачите или игрите.
3. Често не слуша, когато някой се обръща директно 
към него.
4. Често не следва инструкциите и не успява да 
завърши до края задачата в училище, задълженията 
или работата (независимо от преднамереното 
избягване или неспособността да разбере задачата).
5. Често има проблеми при организирането на 
задачите или активностите.
6. Често избягва, не обича или е против волята да 
участва в задачи, при които се изисква задържане 
на вниманието (задачи в училище или домашна 
работа).
7. Често губи неща, необходими за задачите или за 
активностите (играчки, принадлежности за училище, 
моливи, книги).
8. Лесно се нарушава вниманието му с външни 
стимули.
9. Често забравя за дневните активности.
(Из терапевтичните насоки за ADHD)
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американската гимнастичка, а на знанието 
и способностите на руските лекари.

Заболяването не е Заболяването не е 
измислено от фармацевтитеизмислено от фармацевтите

И докато аз самата имах впечатлението, 
че ADHD е вид географско заболяване, 
тъй като се диагностицира предимно в 
англосаксонските страни, се оказва, че то 
не съществува на практика в други развити 
страни. За това допринесе и изявлението 
на д-р Ричард Саул, един от научните 
основатели на ADHD – че заболяването 
всъщност не съществува, ами е измислено 
заради печалбата на фармацевтичната 
индустрия.

Все пак с реалното разглеждане на 

проблема осъзнах, че болестта съществува 
и има своите симптоми, които се 
диагностицират и след това може да се 
предпише съответната терапия, която 
между другото се намира в Листата на 
забранените субстанции в спорта. 

За моите знания на практика допринесе 
Мина Тасич, фармацевт, работещ в 
Канада, която ми обясни разликите при 
наблюдението на поведението при децата 
на запад и в други култури и наред с това 
различния терапевтичен подход. А след 
това открих някой, който се занимава 
с ADHD и смята, че става въпрос за 
реално нарушение, а не измислена болест. 
Проф. д-р Милиза Пейович Миланчевич 
ме запозна с терапевтичните насоки, 

ИЗ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ 
НАСОКИ ЗА ADHD
„Хиперактивното нарушение 
е клиничен  ентитет, 
който е синдром, а 
симптомите са изразени с 
нарушение на вниманието, 
хиперкинетичност и 
импулсивност.
…

Хиперактивното нарушение е 
едно от най-често срещаните 
психични нарушения, които 
започват в детството. 
Данните от литературата 
сочат, че 5–12% от децата 
в световен мащаб страдат 
от това нарушение. То 
преобладава повече 
при децата в основното 
образование, отколкото 
при подрастващите. 
Застъпеността на 
нарушението по отношението 
на пола е 
3:1 „в полза“ на момчетата.
…

Независимо че симптомите 
на ADHD не се лекуват по 
подобаващ начин, най-
честите последици, които 
могат да се наблюдават, 
са: лош успех в училище, 
социално и емоционално 
недобро функциониране, 
както и неадекватно 
психологическо и 
поведенческо развитие. 
Изследвания сочат, че над 
30% от децата с АDHD 
повтарят класа, а 56% имат 

нужда от допълнителни 
часове за овладяване на 
материала. Също така 46% 
от децата с нелекувани 
симптоми на ADHD биват 
изключени от училище, 
а 35% от тях напускат 
училище.
…

Диагностиката на 
изследването подразбира 
използване на въпросници 
за самооценка, интервюта, 
клинични наблюдения и 
психологично тестване.
…

Критериите за диагнозата 
ADHD подразбират, че 
симптомите са проблеми 
с вниманието и/или 
хиперактивност, съответно 
импулсивност, продължаващи 
минимум шест месеца – те са 
много по-чести и сериозни, 
отколкото типичният облик 
на поведение на детето по 
отношение на нивото му на 
развитие.
…

Въпреки че вероятно 
посоката трябва да се 
синхронизира с новите 
препоръки, симптомите 
на невниманието и 
хиперактивността са същите 
и е от изключителна важност 
родителите да ги разберат, за 
да помогнат на детето си.

Хиперактивното 
нарушение е едно от 
най-често срещаните 
психични нарушения, 

които започват 
в детството
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публикувани още през 2007 година. На 
въпроса ми дали ADHD представлява 
вид „географско заболяване“, понеже се 
диагностицира само в англосаксонските 
страни (САЩ, Канада, Англия…), д-р 
Пейович не се съгласява с това, понеже 
смята, че се диагностицира в тези 
страни най-вече тъй като имат най-

добре развити служби, най-много на брой 
специалисти и т.н.

Сигурна съм, че преобладава навсякъде, 
само че някъде не се диагностицира по 
правилния начин. Тук се вземат предвид 
културата, традицията, изискванията – в 
западните страни от децата се изисква да 
са целеустремени от най-ранна възраст, 
да ходят на училище, да получават задачи 

и т.н., докато при друг вид среда 
игрището и игрите са по-

важни, смята нашият 
събеседник.

Родителите 
трябва да 
разберат 
какво е това 
ADHD 

Очевидно 
на поставения 

въпрос в заглавието 
не е трудно да се 

даде отговор, ако се 
използват знанията и се 

прилагат правилата. Не Симон 
Байлс е виновна за това, че за нейното 
заболяване трябва да се използва лек от 
Листата на забранените субстанции и че 
тя е следвана от лекари, които знаят как 
да я защитят и използвайки закона, да 
има терапевтично изключение. Не трябва 
да се оспорва нейният резултат, а да се 
работи за установяване на системи, които 
ще дадат възможност на други спортисти, 
които имат нарушение, да получат 
диагнозата ADHD, a след това да могат 
да се състезават. А струва ми се преди 
всичко е важно и родителите да приемат, 
че децата им не са безобразни и мързеливи, 
а вероятно имат дефицит на вниманието с 
хиперактивност.

добре развити служби, най-много на брой 

СИМПТОМИ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ/
ИМПУЛСИВНОСТ
1. Често размахва длани или стъпала или се тръшка по дупе.
2. Често става от  чина в клас или в други ситуации, където се очаква да стои мирно.
3. Често тича или се катери някъде в ситуации, в които това е неприемливо (при подрастващите 
или възрастните това може да бъде ограничено до субективно чувство на безпокойство).
4. Често има затруднения да играе на спокойствие, но се наслаждава на свободните активности.
5. Винаги е готово за действие или се държи така, сякаш е „включено в контакта“.
6. Говори много.
7. Често дава отговори, преди да е зададен въпросът.
8. Често има проблеми да изчака реда си.
9. Често прекъсва околните или се натрапва (при комуникация или игра).
(Из терапевтичните насоки за ADHD)

и т.н., докато при друг вид среда 
игрището и игрите са по-

важни, смята нашият 
събеседник.

Родителите 
трябва да 
разберат 
какво е това 
ADHD 

Очевидно 
на поставения 

въпрос в заглавието 
не е трудно да се 

даде отговор, ако се 
използват знанията и се 

прилагат правилата. Не Симон 

Понякога 
родителите трябва 

да приемат, че децата 
им не са безобразни и 
мързеливи, а вероятно 

имат дефицит на 
вниманието с 

хиперактивност
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червеният килим. Там роклята-
пуловер може да се види съчетана 
със сандали, както и в комбинация с 
крещящо червени ботуши над коленете 
– например при Риана.

След като сами почувстваме 
удобството и очарованието на 
роклята-пуловер, ще ни се прииска да 
запълним зимния си гардероб с още 
нещо с по-малко класически модел. 
Флиртът между роклята и пуловера 
дава като резултат много интересни 
варианти в смисъл на разпознаваемост 
на елементите с пуловера, който е все 
пак част от роклята. Разнообразието 
на яките е внушително – от яки с 
различен размер до вариантите на 

AКСЕСОАРИAКСЕСОАРИ

Има дни, в които искаме да 
се разведрим с това, което 
обличаме, така че да ни бъде 

приятно и удобно, а същевременно 
да не отнемаме от атрактивността 
и елегантността. За такива дни, а не 
само за такива трябва да имаме жокер 
в гардероба – рокля-пуловер, или 
още по-добре – който веднъж усети 
предимството на тази дреха, 
ще поиска да разполага 
с повече варианти по 
темата. А вариантите 
са наистина 
неочаквано 
разнообразни, 
съвсем различни 
от тези, с които се асоциира 
наименованието – комбинация от 
пуловер и рокля. Звучи неизпълнимо, 
но това не е нищо повече от рокля 
с елече, пола-панталон или летни 
ботуши, с уговорката, че в модата 
не бива да се съди на основата на 
наименованията.

Ето какво можем да очакваме от 
роклята-пуловер. Това, за което 
се сещаме най-напред, е издължен 
пуловер, съответно пуловер с 
размерите на рокля. Това може да е 
основната дефиниция на този модел, но 
благодарение на безкрайната фантазия 
на модните дизайнери крайната цел на 
всеки модел е лекото му отдалечаване 
от първоначалния замисъл.

Черната поло рокля – must haveЧерната поло рокля – must have
Очаквано е при избора на първата 

си рокля-пуловер да се придържаме 
към един от класическите варианти 
като черната тясна рипсена поло 
рокля, която е с дължина до или около 
коленете. В този смисъл може би 
сега е точният момент да се опитаме 
да се отървем от предразсъдъците, 
свързани с роклята-пуловер – 
съответно кой трябва и кой не трябва 
да носи такава рокля. Точно в това се 
състои предимството на този моден 
артикул, който е благосклонен към 
всеки тип фигура. Единственото, на 
което трябва да се обърне внимание, 
е правилният избор на размера. При 
всички положения при роклята-

РОКЛЯТА-ПУЛОВЕР – 
ЖОКЕРЪТ В ГАРДЕРОБА
ТОЗИ МОДЕН АРТИКУЛ Е БЛАГОСКЛОНЕН КЪМ ВСЕКИ ТИП ФИГУРА. ЕДИНСТВЕНОТО, 
НА КОЕТО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, Е ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР НА РАЗМЕРА

пуловер, без оглед на стройността 
на тялото, се препоръчва лежерната 
ширина. Става въпрос за плетиво/
трикотаж и без оглед на дебелината на 
конеца тази рокля може да е неудобна, 
стегната и очертаваща, ако е тясна. 
Да помислим и за по-голям номер 
от този, който носим – поне да го 
пробваме, преди да решим да купим 
роклята. От друга страна дамите с по-
стройна фигура могат по-спокойно 
да избират дължината на роклята си, 
но и по-пълните могат да се напъхат 
в някои от по-късите модели, за да ги 
комбинират с клин. Във всеки случай 
не е необходимо да се придържате 
към правилата на всяка цена, когато 

практиката може и да ги отхвърли, 
особено модната практика.

Със сандали, като РианаСъс сандали, като Риана
Черната поло рокля е съвършена 

основа за кърпи, шалове и ешарпи или 
за големи бижута. Еднакво ефектна е с 
ръкави с различни дължини: от тесните 
и прекалено дълги, до тези, стигащи 
до лакътя, съвсем къси, но подчертано 
елегантни без ръкави. Дължината на 
роклята варира, както и дължината 
на ръкавите, но може би неочаквано 
с дължината на роклята нараства и 
чувствеността на модела. По-късите 
варианти изискват по-високи ботуши 
и обратно. Изключение прави само 

да не отнемаме от атрактивността да не отнемаме от атрактивността 
и елегантността. За такива дни, а не 
само за такива трябва да имаме жокер 
в гардероба – рокля-пуловер, или 
още по-добре – който веднъж усети 
предимството на тази дреха, 
ще поиска да разполага 
с повече варианти по 
темата. А вариантите 

съвсем различни 
от тези, с които се асоциира 
наименованието – комбинация от 
пуловер и рокля. Звучи неизпълнимо, 
но това не е нищо повече от рокля 
с елече, пола-панталон или летни 
ботуши, с уговорката, че в модата 
не бива да се съди на основата на 
наименованията.

червеният килим. Там роклята-
пуловер може да се види съчетана 
със сандали, както и в комбинация с 
крещящо червени ботуши над коленете 
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отвора, който се свлича по раменете, 
класическото V-образно деколте, което 
може да се допълни с бяла риза отдолу или 
със съответния шал, с широка яка или с 
яка тип лодка и т.н. Освен яките на този 
вид рокли се поставят и качулки, които 
завършват с помпони, както и дълбоки 
джобове – един голям преден или два 
класически, симетрични.

Разноцветни плеткиРазноцветни плетки
Това, което е най-харесваното при 

обичайните пуловери, ще привлече 
вниманието и при обикновените пуловери. 
В този смисъл големите вертикални 

плетки са добре дошли, най-
напред при едноцветните модели, 
където изпъкват най-много. 
Въпреки че модата знае как да 
диктува цветовете за сезона, има 
нюанси, които просто отиват на 
роклята-пуловер, а това са, наред 
с класическите черно и бяло, 
още карамел, пясък, шоколад, 
ванилия, пепел от рози, червено 
вино, кафе, маслиненозелено, 
тъмнозелено, зряла вишна... Най-
семплите модели на плетивото 
могат да понесат и комбинация 
от повече цветове, пръскани 
десени или райета.

Някои по-натрапчиви 
елементи, които са присъщи 
на пуловерите, като коледните 
мотиви, снежинките, еленчетата 
и т.н., се срещат по-рядко, 
въпреки че не може да се каже, 
че роклята-пуловер е грешен 
избор за честване (вкъщи) на 
новогодишните празници, дори 
и за навън, в по-елегантен модел. 

Роклята-пуловер често е 
допълнена с някакви дребни, семпли 
украшения, като колан, големи 
копчета, връзки. Коланът може да 
е от еко кожа, както и евентуален 
декоративен елемент, а може да бъде 
от същия трикотаж като роклята и 
да се връзва настрани. Копчетата 
с различни цветове, дървени 
или плетени, освен че служат за 
закопчаване, имат функция и на 
накит и аксесоар тук е излишен. 
Всяко плетиво, дори и това, може 
да се украси допълнително с 
плетени мотиви, особено при ръчно 
изработените артикули. А това често 
са уникатите. 

Понякога роклите-пуловери се 
продават в комбинация с плетено 
яке, с дълъг елек, с пелерина, с 
наметало, с шал с големи размери и 
т.н., като най-често става въпрос за 
моделите с етно мотиви. Това като 
модел изисква тънък трикотаж. 
Той дава възможност за по-голямо 
разнообразие при линията на 
моделите и роклята-пуловер се 
разширява леко в областта на полата, 

имат плисета, дипли, понякога завършват 
дори с лъскави елементи.

Носи я и Eва МендесНоси я и Eва Мендес
При всички случаи при разглеждане на 

начина на обличане при филмовите и другите 
звезди можете да разберете доста за роклята-
пуловер. Единствено остава въпросът, до 
каква степен е приложима тя за нашите 
скромни условия. Отделни звезди правят 
впечатление, сякаш са облекли пуловера на 
своите приятели или на верния си брат, като 
Дуа Липа на Лондонското модно ревю през 
септември тази година. Без съмнение това 
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плетки са добре дошли, най-
напред при едноцветните модели, 
където изпъкват най-много. 
Въпреки че модата знае как да 
диктува цветовете за сезона, има 
нюанси, които просто отиват на 
роклята-пуловер, а това са, наред 
с класическите черно и бяло, 
още карамел, пясък, шоколад, 
ванилия, пепел от рози, червено 
вино, кафе, маслиненозелено, 
тъмнозелено, зряла вишна... Най-
семплите модели на плетивото 
могат да понесат и комбинация 
от повече цветове, пръскани 
десени или райета.

елементи, които са присъщи 
на пуловерите, като коледните 
мотиви, снежинките, еленчетата 
и т.н., се срещат по-рядко, 
въпреки че не може да се каже, 
че роклята-пуловер е грешен 
избор за честване (вкъщи) на 
новогодишните празници, дори 
и за навън, в по-елегантен модел. 

допълнена с някакви дребни, семпли 
украшения, като колан, големи 

отвора, който се свлича по раменете, 

украшения, като колан, големи 
копчета, връзки. Коланът може да 
е от еко кожа, както и евентуален 
декоративен елемент, а може да бъде 
от същия трикотаж като роклята и 
да се връзва настрани. Копчетата 
с различни цветове, дървени 
или плетени, освен че служат за 
закопчаване, имат функция и на 
накит и аксесоар тук е излишен. 
Всяко плетиво, дори и това, може 
да се украси допълнително с 
плетени мотиви, особено при ръчно 
изработените артикули. А това често 
са уникатите. 

продават в комбинация с плетено 
яке, с дълъг елек, с пелерина, с 
наметало, с шал с големи размери и 
т.н., като най-често става въпрос за 
моделите с етно мотиви. Това като 
модел изисква тънък трикотаж. 
Той дава възможност за по-голямо 
разнообразие при линията на 
моделите и роклята-пуловер се 
разширява леко в областта на полата, 

допълнена с някакви дребни, семпли 
украшения, като колан, големи 

  КОЛЕДНИТЕ МОТИВИ, 
СНЕЖИНКИТЕ, 
ЕЛЕНЧЕТАТА И Т.Н. 
СЕ СРЕЩАТ ПО-
РЯДКО, ВЪПРЕКИ 
ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
КАЖЕ, ЧЕ РОКЛЯТА-
ПУЛОВЕР Е ГРЕШЕН 
ИЗБОР ЗА ЧЕСТВАНЕ 
НА НОВОГОДИШНИТЕ 
ПРАЗНИЦИ

Като решение 
срещу степването 

Гугъл съветва да се 
прилага „бръснене“, а 
при измъкнати бримки 

са необходими само 
игла и малко 

внимание
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са в нюансите на сивото, черното и 
светлокафявото. Най-късите модели не 
са над средната дължина, с евентуални 
прорези отстрани или по протежението на 
единия крак. С една дума – oversized. 

Внимателна поддръжкаВнимателна поддръжка
Не трябва да забравяме за елека при 

роклята-пуловер. Звучи смущаващо, 
но е много практично. Става въпрос за 

роклята-пуловер без ръкави, 
под която се носят и стоят 
красиво ризи и тениски с къси 
ръкави и така се получава 
безкрайна комбинация от 
различен аутфит.

Това, на което трябва да 
обърнете внимание, когато става 
въпрос за всички плетени неща, 
е, че те трябва се поддържат 
внимателно, да се перат в 
машината със съответната 
програма и със съответния 
препарат, да се сушат на равна 
основа, а след края на сезона 
трябва да се поставят в специален 
плик, така че да не се увреждат, 
когато отново настъпи моментът 
за употреба. Това плетиво може 
да се разтегне на критичните 
места – там, където са издутините 
– не е лошо, ако имаме модел, 
който не е „настроен“, под него 

да обличаме добрия стар комбинезон или 
да го заменим с нещо. Роклята няма да се 
лепи за чорапите, няма и да се разтегля. 
В зависимост от материите е възможно 
нашата рокля-пуловер да започне да се 
степва или от нея да се измъкват бримки. 
Като решение срещу степването Гугъл 
съветва да се прилага „бръснене“, а при 
измъкнати бримки са необходими само 
игла и малко внимание.

е удобен вариант, дори в известна степен 
симпатичен, но по-скоро за частно парти, 
за купон вкъщи, отколкото за обществена 
изява. Ева Мендес, между другото, вижда 
роклята по съвсем различен начин – повече 
като рокля, а далеч по-малко като пуловер.

Eва подчертава линиите на тялото, 
на женствеността и елегантността. 
Бихме казали, че някои звезди се 
сдобиват с допълнително очарование 
с плетената рокля, като Джулия 
Робъртс, Гуинет Полтроу, Кейт 
Хъдсън. Плетивото подсилва тяхната 
крехкост и придава топлина на 
външния им вид. Ако следим примера 
на осветените от прожекторите 
на славата, бихме могли да носим 
роклята-пуловер и боси. За зимния 
сезон е препоръчително все пак 
да се придържаме към плътните 
чорапи, които често могат да 
изненадват със своя десен, който 
наподобява плетиво. Имайки това 
предвид, трябва да внимаваме 
да не се покачваме на прекалено 
високи токчета, тъй като трябва да 
комбинираме сложното плетиво с 
нещо семпло. Това, което може да се 
съчетае добре с някой от дневните 
варианти с роклята-пуловер, са 

плетените гети, които са приспособими, 
променливи, лесно достъпни и много 
мило освежават най-обикновените равни 
зимни обувки.

Напълно неустоим, официален и 
деликатен друг вариант на роклята-
пуловер е роклята, изплетена от вълна или 
различни видове конци. От пачуърк модела, 
който винаги предизвиква симпатии, когато 
се забележи на леглото или по дрехите, 
до изтънчените дантелени рокли, под 
които има сатенена подплата, а над дългия 
чарлстон – перли, – не може да се каже, че 
роклята-пуловер няма еднозначен отговор 
за буквално всяка една възможност.

За тези, които обичат да следват с 
„едно око“ модните съвети, вести и 
прогнози, хвърлихме един поглед към 
това, което ни очаква тази зима. На мода 
са дългите широки модели в комбинация с 
маратонки или плитки обувки, а цветовете 

  НЯКОИ ЗВЕЗДИ СЕ СДОБИВАТ С ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ОЧАРОВАНИЕ С ПЛЕТЕНАТА РОКЛЯ, КАТО ДЖУЛИЯ 
РОБЪРТС, ГУИНЕТ ПОЛТРОУ, КЕЙТ ХЪДСЪН. 
ПЛЕТИВОТО ПОДСИЛВА ТЯХНАТА КРЕХКОСТ 
И ПРИДАВА ТОПЛИНА НА ВЪНШНИЯ ИМ ВИД

AКСЕСОАРИ

е удобен вариант, дори в известна степен 
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са в нюансите на сивото, черното и 

роклята-пуловер без ръкави, 
под която се носят и стоят 
красиво ризи и тениски с къси 
ръкави и така се получава 
безкрайна комбинация от 
различен аутфит.

обърнете внимание, когато става 
въпрос за всички плетени неща, 
е, че те трябва се поддържат 
внимателно, да се перат в 
машината със съответната 
програма и със съответния 
препарат, да се сушат на равна 
основа, а след края на сезона 
трябва да се поставят в специален 
плик, така че да не се увреждат, 
когато отново настъпи моментът 
за употреба. Това плетиво може 
да се разтегне на критичните 
места – там, където са издутините 
– не е лошо, ако имаме модел, 
който не е „настроен“, под него 

да обличаме добрия стар комбинезон или 

Eва подчертава линиите на тялото, 

сдобиват с допълнително очарование 

Хъдсън. Плетивото подсилва тяхната 

външния им вид. Ако следим примера 

плетените гети, които са приспособими, 
променливи, лесно достъпни и много 
мило освежават най-обикновените равни 
зимни обувки.

деликатен друг вариант на роклята-
пуловер е роклята, изплетена от вълна или 
различни видове конци. От пачуърк модела, 
който винаги предизвиква симпатии, когато 
се забележи на леглото или по дрехите, 
до изтънчените дантелени рокли, под 
които има сатенена подплата, а над дългия 
чарлстон – перли, – не може да се каже, че 
роклята-пуловер няма еднозначен отговор 
за буквално всяка една възможност.

За тези, които обичат да следват с 
„едно око“ модните съвети, вести и 
прогнози, хвърлихме един поглед към 
това, което ни очаква тази зима. На мода 
са дългите широки модели в комбинация с 
маратонки или плитки обувки, а цветовете 

И ПРИДАВА ТОПЛИНА НА ВЪНШНИЯ ИМ ВИД
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Посочените цени са регулярни на рафта, с изключение на тези в промоция.

През студените месеци кожата се нуждае от допълнителна грижа и хидратация. Студът и тежките 
метеорологични условия я изсушават, предизвикват зачервявания и раздразнение. С правил-

ните продукти у дома може да осигурите комфорт и сигурна защита за всеки член от семейството.

ГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТО

VZK
SOS
Балсам за устни, 1 бр.
Балсамът е предназначен за раздразнена 
и суха кожа. Съдържа натурален пчелен 
восък и какаово масло, които омекотяват 
грубата и суха кожа, докато бадемовото 
и рициновото масло връщат блясъка и 
мекотата на кожата.

VZK
Универсален крем с невен, 120 мл
Универсалният крем с невен е 
предназначен за ежедневна грижа 
за лицето, ръцете и тялото. Дейст-
ва успокояващо на кожата, засегна-
та от възпалителни процеси, сти-
мулира регенерацията и ускорява 
епителизацията. Без парабени.

VZK
Мляко за тяло, 200 мл
Различни видове
Мляко за тяло с изключително овлажнява-
щи и регенеративни свойства благодарение 
на комплекса от внимателно подбрани със-
тавки с естествен произход. Без парабени.

VZK
Загряващ или охлаждащ 
конски балсам, 250 мл
Препоръчва се при ревматични промени, болест 
на костите, лоша циркулация, проблеми с вените, 
както и за облекчаване на болките от контузия и 
умора. Прилага се няколко пъти дневно на болно-
то или подуто място за осезаеми резултати.

249
лв.

399
лв.

459
лв.

499
лв.

ГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТОГРИЖА ЗА ТЕБ И СЕМЕЙСТВОТО
LILLY ПРЕПОРЪЧВА

Посочените цени са регулярни на рафта, с изключение на тези в промоция.

VZK ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО И КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

VZK
Хидратиращ крем за лице, 50 мл
Крем с естествени хидратиращи фактори, 
който съдържа ретинол и токоферол (анти-
оксидантен комплекс). Заради редуцираното 
съдържание на мазнини той е подходящ за 
всеки тип кожа. Може да се прилага временно 
и за третиране на проблемна кожа, особено 
при кожни раздразнения. Без парабени.

VZK
Мляко за отстраняване на грим, 150 мл
Мляко на базата на леки повърхностно 
активни вещества с висока ХЛБ стойност. 
Съдържа високопречистени минерални 
масла с овлажняващ ефект. Ефективно 
отстранява грима, не уврежда кожата и 
не нарушава естествения хидролипиден 
баланс. Без парабени.

VZK
Лосион за почистване на лице, 150 мл
Лосион с алкохол на базата на плодови ки-
селини и леки повърхностно активни веще-
ства. Използва се за редовно почистване – 
грижа за мазна кожа. Поради относително 
високото съдържание на алкохол може да 
се използва за дълбоко почистване на нор-
малната кожа, а веднъж в седмицата – за 
дълбоко почистване на сухата кожа.

VZK
Мицеларна вода, 250 мл
Мицеларната вода представлява ефи-
касно средство за почистване на кожата, 
отстраняване на грим и тонизиране в един 
продукт. Нежната формула без алкохол 
и парабени има успокояващ ефект върху 
кожата и осигурява оптимална хидратация.

599
лв.

499
лв. 499

лв.

599
лв.
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Любовта е, когато обичаш някого 
наистина, а това значи искрено, с 
най-добри намерения, в полза на 

този човек, с цел той да е щастлив, да се 
развива, да бъде автентичен. Точно така 
трябва да обичате и себе си.

Как да бъдем способни 
за любовза любов

Идеята, че е лесно да се 
обича, се появява заради 
погрешното схващане, че 
да обичаш е същото като 
да се влюбиш. „Ами това 
е най-лесното. Случва се 
от само себе си...“ – това 
са само някои констатации, 
когато си помислите за любов. 
Ами като е така лесно, защо имаме 
проблеми в отношенията? Да се влюбиш 
и да си способен за любов са две напълно 
различни неща.

Да си способен за нещо, най-вече за 
любов, не е лесно. Това означава, че умеем 
и да даваме, и да получаваме любов. 
Чух интересно съобщение: „Любов към 
любовта идва като пари към парите“. 
Какво означава това? Този, който я има, 
получава още повече, а този, който я няма 
– все по-малко. Дали това е честно? Не, 
но е така. Този, който има, е по-доволен, 

лежерен, усмихнат, топъл, позитивен... 
и така получава повече. От друга страна 
имаме огорчени, несигурни, завистливи, 
изискващи хора... И не е лесно да бъдат 
обичани.

Както се случва с бедните забогатели 
хора, така и някои бедни хора се 

пригодяват за любов, въпреки 
че не са имали добри стартови 

позиции. Те са се обогатили и 
са получили способностите 
със собствени усилия, 
вложения, смелост, работа и 
труд и това е възможно, но 

не е лесно. Важно е да знаем 
дали на всички ни е отредено 

това, което сме получили в 
началото. Човек може да направи 

много от това за себе си.

Себичност или любов към себе сиСебичност или любов към себе си
Хората често бъркат любовта към себе си 

със себичност, сякаш да обичаш себе си е 
себично, а да обичаш другите е несебично. 
Без любов към себе си не можеш да обичаш 
и другите.

Започнете от това, какво желаете за 
себе си, какво можете да направите, за 
да се чувствате по-стойностни. За някои 
стойността е нещо материално, сила, 
влияние, слава. За други е нещо, което може 

ПО-ДОБЪР ЖИВОТПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ИЗБИРАМ 
ЛЮБОВТА

Как да бъдем способни 

са само някои констатации, 
когато си помислите за любов. 
Ами като е така лесно, защо имаме 

хора, така и някои бедни хора се 
пригодяват за любов, въпреки 

че не са имали добри стартови 
позиции. Те са се обогатили и 
са получили способностите 
със собствени усилия, 
вложения, смелост, работа и 
труд и това е възможно, но 

не е лесно. Важно е да знаем 
дали на всички ни е отредено 

това, което сме получили в 
началото. Човек може да направи 

много от това за себе си.

Да се влюбиш 
и да си способен 

за любов са 
две напълно 

различни 
неща

ХОРАТА ЧЕСТО БЪРКАТ ЛЮБОВТА КЪМ СЕБЕ СИ СЪС 
СЕБИЧНОСТ, СЯКАШ ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ Е СЕБИЧНО, 
А ДА ОБИЧАШ ДРУГИТЕ Е НЕСЕБИЧНО. БЕЗ ЛЮБОВ 
КЪМ СЕБЕ СИ НЕ МОЖЕШ ДА ОБИЧАШ И ДРУГИТЕ
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ПО-ДОБЪР ЖИВОТПО-ДОБЪР ЖИВОТ

затормозявате с чужди мнения, реакции, 
грешки. Да обичате себе си значи да 
отделите време за себе си, да се забавите, 
да останете вкъщи, да потърсите помощ, да 
кажете „не“, да си простите, да се развивате.

Да, по-добро развитие. Да, трудно е да се 
живее с неизвестността дали ще успеем. Да, 
изплаща се.

влиянието и славата се губят лесно, така че 
изборът на нематериални неща и работата с 
тях се изплаща много повече.

Ценете това, което имате, бъдете 
благодарни на живота за това, което ви 
е дал и ви дава, фокусирайте се върху 
нещата, които зависят от вас (идеи, 
думи, поведение, действия), без да се 

да се реализира в отношенията при другите 
– да си съпричастен, благороден, добър, 
надежден, даряващ. За трети е, като живеем 
с пълни дробове, когато сме надъхани, 
креативни, оптимистични, смели. Всеки 
може да помисли и да избере истинската 
стойност за себе си. Трябва да имате предвид, 
че материалните неща, както и силата, 

затормозявате с чужди мнения, реакции, влиянието и славата се губят лесно, така че да се реализира в отношенията при другите 

  ЛЮБОВТА Е, 
КОГАТО ОБИЧАШ 
НЯКОГО 
НАИСТИНА, А 
ТОВА ЗНАЧИ 
ИСКРЕНО, С 
НАЙ-ДОБРИ 
НАМЕРЕНИЯ, 
В ПОЛЗА НА 
ТОЗИ ЧОВЕК, С 
ЦЕЛ ТОЙ ДА Е 
ЩАСТЛИВ, ДА 
СЕ РАЗВИВА, 
ДА БЪДЕ 
АВТЕНТИЧЕН. 
ТОЧНО ТАКА 
ТРЯБВА ДА 
ОБИЧАТЕ И 
СЕБЕ СИ
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чаши с използване на огън. Тяхното 
предимство е, че може да се проследи 
ефектът на техниката заради прозрачността 
на материала. С използването на огъня 
използваме свойството на един от пет 
елемента (дърво, огън, земя, метал и 
вода). Човекът, който провежда техниката, 
решава каква е скоростта на движението и 
най-добрата посока. Съществуват методи 
на „подвижните“ чаши, когато чашите се 
движат по протежението на меридианите 
на пациентите или когато само се 
стимулират определени точки. Съществува 
и комбинирано приложение на двата 
метода. Накрая чашите се поставят върху 
повърхността на кожата и ги оставяме за 
известно време.

При техниката на купиране се използват 
чаши, които са направени от различни 
материали (стъкло, бамбук, пластика, 
рогове от животни...), при гваша – плочки 
от нефрит (основно), със специфична 
техника се преминава през меридианите 
и акупунктурните точки на пациентите, 
докато моксибустията представлява 
техника, при която с пръчици от пелин се 
загряват определени акупунктурни точки. 
Това са относително прости и ефективни 
терапевтични техники, които могат да 
бъдат използвани самостоятелно или 
в комбинация, както и в комбинация с 
акупунктура, растения или масаж...

Базата на тези техника съставлява 
познаването на меридианите и 

на акупунктурните точки и меридиани, а 
чрез моксибустията – загряване на същите. 
За всички тези техники е важно в коя 
посока се извършва движението, както и 
неговата скорост.

Kупиране (лечение с чаши, Kупиране (лечение с чаши, 
лечение с вендузи)лечение с вендузи)

При тази техника се използват чаши 
с различни форми, големина и материя. 
Най-често използвани са стъклените 

закономерности на традиционната 
медицина и осигуряват възможност с тях 
да се окаже влияние върху превенцията 
на заболявания, както и повишаване на 
качеството на живота.

Спомагателни техники на Спомагателни техники на 
китайската традиционна медицинакитайската традиционна медицина

Най-често използваните помощни 
техники на китайската традиционна 
медицина са купирането (терапия с 
вендузи), гваш и моксибустия.

Тук спадат и терапевтичната акупресура, 
както и поставянето на акумагнити върху 
съответната част от тялото. Медицинският 
чи гонг благодарение на резултатите, които 
дава по време на упражненията, става 
все по-търсен и по-приложим – както от 
страна на терапевтите, така и от страна на 
практикуващите го.

акупунктурните точки на тялото. 
Меридианите са енергийните потоци на 
тялото, а чрез разчитането на меридианите, 
измерването на пулса и преглеждането 
на езика, както и разговор с пациентите 
може да се разпознае къде е дисбалансът в 
тялото и кои патологични фактори могат 
да доведат до това. Чрез диференциацията 
на синдрома се решава коя техника е най-
добре да се приложи. Лечението с вендузи и 
гваш използва принципа на стимулирането 

Китайската традиционна медицина 
е с история от няколко хиляди 
години. Занимавайки се с нея като 

лекар-терапевт, това означава разбиране 
на основните закони на Вселената, 
представени чрез една ос – на ин и ян. 
Когато тези закономерности се приложат 
в собствения ви ден, те осигуряват 
възможност за по-добро опознаване на 
себе си. Така диагностиката е по-бърза и 
по-прецизна, а това трасира пътя към по-
нататъшното лечение.

Понякога са необходими години 
практика, за да може мъдростта на тази 
система да се разбере и да се приложи по-
добре. Но ако не сме лекар или терапевт, 
как можем да приложим върху себе си 
тези древни знания? Тогава на помощ 
идват спомагателните техники, които 
подразбират опознаване на основните 

ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНАТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА

чаши, които са направени от различни 
материали (стъкло, бамбук, пластика, 
рогове от животни...), при гваша – плочки 
от нефрит (основно), със специфична 
техника се преминава през меридианите 
и акупунктурните точки на пациентите, 
докато моксибустията представлява 
техника, при която с пръчици от пелин се 
загряват определени акупунктурни точки. 
Това са относително прости и ефективни 
терапевтични техники, които могат да 
бъдат използвани самостоятелно или 
в комбинация, както и в комбинация с 
акупунктура, растения или масаж...

познаването на меридианите и 

практикуващите го.подразбират опознаване на основните 

САМОПОМОЩ САМОПОМОЩ 
С ПОМОЩТА НА С ПОМОЩТА НА 
СПОМАГАТЕЛНАСПОМАГАТЕЛНА

ПРИЛАГАНЕТО НА ДРЕВНИТЕ ЗНАНИЯ ЧРЕЗ СПОМАГАТЕЛНИ 
ТЕХНИКИ, КОЕТО ПОДРАЗБИРА ОПОЗНАВАНЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ТРАДИЦИОННАТА КИТАЙСКА 
МЕДИЦИНА, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОКАЖЕ ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КАКТО И 
ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА

  НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПОМОЩНИ ТЕХНИКИ НА 
КИТАЙСКАТА ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА СА КУПИРАНЕТО 
(ТЕРАПИЯ С ВЕНДУЗИ), ГВАШ И МОКСИБУСТИЯ

ТЕХНИКА
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е техника за „домашното приложение“. 
Думата се състои от две части, gdegua 
означава „слой, триене“, а asha – феномен 
на зачервяването, който се появява при 
практикуването на тази техника (пурпур 
по кожата). 

Как се изпълнява тази техникаКак се изпълнява тази техника
Плочките, които се използват при 

тази техника, може да са изработени 
от рогове на животни, пластмаса, 
кристал, порцелан, метеорит, дърво, 
миди... – най-ценни са от нефрит заради 
връзката между нефрита и бъбреците, 
и от розенкварц заради връзката на 
този кристал със сърцето, който оказва 
влияние върху кръвотока чи (жизнената 
енергия) в организма. Плочките трябва 
да са твърди и от приятен материал. 
Понякога е нужно да са подвижни. 
Маслото, с което се прави тази техника, 
е на базата на китайски растения, 
които в повечето случаи активират 
меридианите на слезката и черния дроб, 
задвижват енергията на чи, отстраняват 
стагнацията на меридианите, като 
основно водят до освобождаване на 
болката. В състава са включени вода, 
сусамово олио, джинджифил, екстракт от 
мента, зелен лук...

ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНАТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА

Наличие на патологични Наличие на патологични 
фактори на студ в тялотофактори на студ в тялото

Днес ставаме свидетели на 
патологичните фактори на студ в тялото. 
Това може да е последица от времето, но 
и начин на живот и хранене. То може да 
доведе до проблеми с изхождането или до 
появата на нередовни изпражнения, както 
и подуване на стомаха, което може да се 
обясни също с недостиг на чи или кръвта, 
стагнация на жизнената енергия на черния 
дроб и т.н. След направената диагностика 
терапията с чаши решава много ефикасно 
подобни състояния, с допълнителния 
съвет пациентът да промени определени 
навици в ежедневието си. Тази техника 
е особено подходяща за изпълнение 
през зимните месеци, тъй като ускорява 
отстраняването на този патологичен 
фактор от организма след понижената 
температура.

Гваш като спомагателна техника Гваш като спомагателна техника 
на китайската медицинана китайската медицина

Години наред гвашът се е използвал в 
Азия при терапията на холера, както и при 
всяко друго заболяване, при което като 
симптоми са се появявали температура или 
болка, без противопоказания като рани, 
кървене, слънчево изгаряне... В Китай това 
е често използвана техника и се смята, че 

Цветът на отпечатъкът разказваЦветът на отпечатъкът разказва
Цветовете на отпечатъците могат да 

бъдат географската карта по гърба на 
пациентите, те могат да ни помогнат да 
разчетем определено вътрешно състояние. 
Червеният цвят говори за наличие на 
патологичен огън в организма, а синьото 
– за студ... Наситено синьото е показател 
за вътрешна стагнация и т.н. Много 
хора притежават в себе си патологичен 
фактор на студ, чието влияние може да 
бъде влошено с настъпването на зимните 
месеци, когато се усеща още по-изразено. 
Студът забавя дейността и може да се 
появи забавеност, тромавост, липса 
на активност, затруднено изхождане, 
менструални и други болки.

В последно време става популярно 
прилагането на тези техники в света на 
wellness и spa. В тези области е необходимо 
да споменем и да предупредим, че 
техниката може да има последици под 
формата на отпечатък, който изчезва най-
често след два дни. В противен случай може 
да се стигне до неприятни изненади. 

Индивидуални Индивидуални 
чувства на пациентачувства на пациента

Интензитетът на вакуума се 
контролира и се адаптира към всеки 
пациент. При пациентите с дефицит и 
по-възрастните пациенти се използва 
по-слаб вакуум, а при по-младите и 
по-жизнените се използва по-силен. 
Наличието на зачервяване по кожата, 
както и моментното чувство на лекота в 
тялото най-често са присъщи реакции на 
организма на пациента. След лечението, 
в зависимост от цвета на отпечатъка се 
прави заключението дали пациентът 
чувства студ, влага или огън като 
патологичен фактор... Също така се прави 
заключението какви са жизнените му 
сили към момента, както и какъв съвет 
трябва да му се даде с цел подобряване на 
качеството на живот. Ако става въпрос за 
самоприлагане на тези техники, най-често 
се стимулират предните страни на тялото 
(ръце, крака и стомах), а налягането на 
вакуума се коригира индивидуално.

Важността на поведението 
на пациентите след терапиятана пациентите след терапията

След техническата заключителна част на 
терапията от този тип на организма трябва 
да бъде отделено време за „интегриране“ в 
новото състояние. След всяка терапия, дори и 
тази, където има механично, а и много често и 
термично стимулиране на организма, тялото 
е по-склонно към потока, по-отворено... а 
така и по-изложено на влиянието на външни 
фактори. Под това се подразбират и студът и 
влажното време (следователно трябва да се 
защитите, да се облечете по-топло, ако навън 
е студено и вали дъжд), а също така трябва 
да избягвате и излагането на обезпокояващи 
ситуации. Много често съществува 
необходимост от сън след терапията и това 
е нормално. Организмът най-добре чрез 
съня интегрира нови състояния, които сме 
започнали чрез терапиите.

Превантивни достъпни терапииПревантивни достъпни терапии
С терапията с вендузи, гваш, максибустия, 

както и с терапевтичната акупресура 
оказваме влияние директно върху жизнената 
енергия и циркулация на кръвта в 
организма. Функцията и целта на терапията 
са да се загреят и да се задвижат и чи, и 
кръвта в меридианите и колатералите 

  ТЕРАПИЯТА С ВЕНДУЗИ, ГВАШ И МОКСИБУСТИЯ 
ИМА ДОСТА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ СЪСТОЯНИЯ

(посоките, които свързват меридианите). 
Терапията с гваш обръща особено 

внимание върху съединителната тъкан на 
пациентите. Съединителната тъкан участва 
при формирането и поддържането на 
формата на тялото, свързва и заобикаля 
всички органи и създава вътрешната 
поддържаща мрежа. Следователно наред с 
поддържащата, защитната, нутритивната, 
метаболитна и терморегулационна роля 
в съединителната тъкан се активират и 
макрофагите и лимфоцитите, които играят 
роля при защитата на тялото – което е една 
от причините за повишаването на имунния 
отговор на организма.

Ползата от терапиятаПолзата от терапията
Терапията с вендузи, гваш и моксибустия 

има доста общо приложение: благодарение 
на изключително бързите резултати  при 
отстраняването на болестните състояния 
се използва и при лековете за главоболие, 
болки в стомаха, лумбални болки, 
болезнена менструация, ревматични 
състояния, а така също и при настинка, 
кашлица, бронхит, нередовна менструация, 
безсъние, констипация, диария... Не трябва 
да се подценява голямото им значение при 
превенцията на заболявания и съхраняване 
на здравословното състояние.

е техника за „домашното приложение“. Важността на поведението (посоките, които свързват меридианите). 
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най-новите световни музикални тенденции 
и регионални музикални таланти. Особено 
популярен е като зимен хъб за любителите 
на музикалните фестивали от цял свят, 
авантюристите, хората от музикалната 
индустрия и символично представлява 
един от най-големите мостове между 
Изтока и Запада.
Snowglobe, Южното езеро Тахо, 
Калифорния (САЩ)

Разположен в най-популярния 
американски ски курорт на езерото Тахо, 
фестивалът Snowglobe е шумен, бурен, 
дългоочакван. Хиляди EDM фенове всяка 
година идват тук и „лудуват“ на открито 
под звуците на електронната музика, сред 
„заледения“ зимен пейзаж.
Vic Falls карнавал, водопади 
Виктория, Зимбабве

Става въпрос за съвсем необикновено 
музикално събитие, в което всеки 
фестивален ден носи нещо напълно ново. 
Например на първия ден се напуска 
реалността с влак и се преминава в зоната 
на мистерията и свободата. Началото на 
новата година се чества с хаус, афро, инди и 
електро поп звуци, а черешката на тортата 
в края на фестивала са огнегълтачите и 
очарователните традиционни танци. Тази 
година основни музикални звезди са: Zafari, 
Prince Kaybee, Flying Bantu...
OMFG!, Сан Диего, 
Калифорния (САЩ)

За девети път Нова година се посреща 
на фестивала OMFG! Toва обещава както 
винаги два дни спектакъл с електронна 

КУПОНЯСВАНЕТО НА 
ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ В 
РИТЪМА НА ЕЛЕКТРОННАТА 
МУЗИКАТА Е ИСТИНСКИ ХИТ 
В НОВОГОДИШНАТА НОЩ

За да може най-лудата новогодишна 
нощ да е наистина такава, тя по 
правило трябва да е изпълнена 

с добра музика, още по-добра енергия 
и незабравимо прекарване. С такива 
изисквания от страна на младите на първо 
място и разчитайки на тяхното желание 
за най-щурото забавление, световният 
clubbing се подготвя подобаващо за 
посрещането на Новата 2020 година. 
Предложенията за най-лудата нощ 
започнаха да търсят своите фенове из 
целия свят, а в рамките на музикалните 
фестивали тази суета, продължаваща 
цялата нощ, шумните и модерни ритми на 
EDM (electro-dance-music) са сякаш най-
добрият възможен начин за прекарване 
на празника. Следва списък на най-
атрактивните новогодишни фестивали 
по света, който представлява своеобразна 
компилация на топ изборите на 
фестивалните ранглисти, както и мнението 
на отделни блогъри и клъбъри.

Фестивалите по светаФестивалите по света
Rhythm and Vines, 
Гизбърн, Нова Зеландия

Този фестивал се ползва с привилегията 
да е първият, който чества настъпването 

на Нова година, и то в разгара на летните 
горещини. Заради географското си 
положение, но не и само заради него той 
се числи към най-атрактивните музикални 
събития. Става въпрос за най-големия 
островен къмпинг фестивал, който 
продължава четири дни и по време на 
който тази година основни изпълнители ще 
са топ звездите на електро звуците Alison 
Wonderland, Disclosure, Andy C, RL Grime...
Decadence Colorado, 
Денвър, Колорадо (САЩ)

Един от най-масовите новогодишни 
фестивали на света продължава две 
нощи и се провежда на огромни арени, 
разпознаваеми по красивия декор и арт 
инсталациите. Енергията, завидното 
музикално качество, танците нонстоп са 
най-добрите негови препоръки, заради 
което този фестивал е една от най-
популярните световни новогодишни 
дестинации. Тази година изпълнителите са: 
Bassnectar, Boys Noize, Cash Cash...
Sunburn фестивал, Пуне, Индия

С около 350 000 посетители Sunburn е 
най-големият денс фестивал в Азия. И той 
е известен по върховете на музикалната 
продукция със световната класа на 
изпълнителите, диджеи от цял свят. За тази 
Нова година изпълнители са: Flume, Lost 
Frequencies, Maceo Plex, Martin Garrix...
Epizode фестивал, Фу Кок, Виетнам

Единственият музикален и арт фестивал 
се провежда на най-големия и най-
екзотичен виетнамски остров Фу Кок. 
Неговата запазена марка е съчетаването на 

НОВОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ – СВЕТОВНИ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИНОВОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ – СВЕТОВНИ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИ

Световният clubbing 
се приготвя подобаващо 
за посрещането на 2020 
година и ще удовлетвори 

изискванията на младите, на 
първо място разчитайки на 

тяхното желание за най-
лудото прекарване с 

хубава музика

най-новите световни музикални тенденции КУПОНЯСВАНЕТО НА на Нова година, и то в разгара на летните 

ТАНЦЪТ НА 
НОВА ГОДИНА
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НОВОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ – СВЕТОВНИ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИНОВОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ – СВЕТОВНИ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИ

изпълнителите са: Annie Mac, Rudimental 
[DJ set], Groove Armada [DJ set], Hannah 
Wants, Artwork...
Verknipt фестивал, 
Амстердам, Холандия

За първи път тази година любимият 
Verknipt фестивал организира и своя 

новогодишна нощ, а в складовете 
ще покани и най-върлите 

хаус и техно ъндърграунд 
изпълнители: ANOTR 

и Fatimu Hajji като 
хедлайнери.
Meet me 
Backstage, 
Ротердам, 
Холандия

Meet me Backstage 
може би е с най-
високата фестивална 

оценка заради това, 
че води най-известните 

техно диждеи. Тази година 
основни гости са Marco Carola и 

Loco Dice, a освен това изпълнители 
са и wAFF, Joey Daniels, ANOTR и много 
други, което обещава дълъг и незабравим 
новогодишен спектакъл. Затова фестивалът 
вече подмамва посетителите с посланието: 
„В тази новогодишна нощ ще навлезем в 
2020 танцувайки – докато слънцето бавно 
залязва, а звукът става все по-силен“.

музика и един от най-добрите EDM 
изпълнители. Тазгодишните участници са: 
Cash Cash, Rezz...
Beyond The Valley, 
Виктория, Австралия

Тъй като представлява едно от най-
важните австралийски новогодишни 
събития, този фестивал е преди всичко 
внимателно осмислен. Наред с музиката, 
която предлага, е обогатен с различни арт 
инсталации, скулптури, хъбове, бутик 
барове, както и сутрешна йога за посетители. 
Изпълнителите са внимателно подбрани, а 
тази година сред тях са Honey Dijon и Skepta. 

Европейски фестивалиЕвропейски фестивали
Хайт, Берлин, Германия

В иконичната сграда, построена през 
50-те години от миналия век, която тогава 
е била предназначена за симфонични и 
други музикални изпълнения, фестивалът 
Хайт е новогодишен техно маратон, който 
предлага както винаги и впечатляващ 
списък с изпълнители: Richie Hawtin, 
Helena Hau� , Loco Dice, Charlotte de Witte, 
Maceo Plex, Ricarco Villalobos, Marco 
Carola, Joseph Capriati... Тази година като 
мото на новогодишния купон доминира 
антисистемната парола Refuse, Resist, Rebel, 
Revolt! („Отказвай, устоявай, въстани, 
бунт!“) като символ на активизма, насочен 
против климатичните промени.

FCKNYE, Брюксел, Белгия
Фестивалът е предназначен преди всичко 

за поклонниците на хардкора, които 
проиграват на карти трудната електро 
денс музика, хард стил, барабани и басове. 
Любимите FCKNYE имат новогодишно 
участие в Лион, Франция, Канада и 
Монреал. За Нова година ще се 
съберат изпълнители, сред 
които са: Amelie Lens, 
Mind Against, Niska, I 
Hate Models, � e Blaze, 
Headhunterz...
TIKTAK, 
Амстердам, 
Холандия

Най-големият 
холандски фестивал 
на закрито се състои 
от няколко hip-hop и 
dance партита, които 
същевременно грувват 
по цялата страна. За 
посрещането на 2020 година 
изпълнители са: Lil‘ Kleine, 
Bizzey, Frenna...
The Warehouse Project, Манчестър, 
Обединеното кралство

Много популярно и значимо музикално 
събитие, с електро звук и денс в старите 
индустриални складови помещения 
в Манчестър. В новогодишната нощ 

новогодишна нощ, а в складовете 
ще покани и най-върлите 

хаус и техно ъндърграунд 
изпълнители: ANOTR 

и Fatimu Hajji като 
хедлайнери.
Meet me 
Backstage, 
Ротердам, 
Холандия

може би е с най-
високата фестивална 

оценка заради това, 
че води най-известните 

техно диждеи. Тази година 
основни гости са Marco Carola и 

Loco Dice, a освен това изпълнители 
са и wAFF, Joey Daniels, ANOTR и много 

Монреал. За Нова година ще се 
съберат изпълнители, сред 
които са: Amelie Lens, 
Mind Against, Niska, I 
Hate Models, � e Blaze, 

на закрито се състои 
от няколко hip-hop и 
dance партита, които 
същевременно грувват 

посрещането на 2020 година 
изпълнители са: Lil‘ Kleine, 

Музикалните 
фестивали, тази суета, 
продължаваща цяла 

нощ, шумните и модерни 
ритми на EDM (electro-
dance-music) са сякаш 
най-добрият възможен 
начин за прекарване 

на празника

Annie Mac

Bizzey

Martin Garrix

Bassnectar
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