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РЕДАКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

РОДИ ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Национална кампания 
„Роди Дете в България“ 

е в разгара си, а включи-
лите се в нея двойки вече 
са стотици. За втора по-
редна година фондациите 
„Мечта за Дете“, „Супер 
БЕБЕ“ и „МАМАЗОНА“, 
като медиен партньор, 
посвещават усилията си 
на младите хора в Бъл-
гария, осведомявайки 
ги за необходимостта от 
редовна профилактика и 
за рисковете от късното 
вземане на решение да 
станат родители. Редица 
информационни и развле-
кателни събития бяха про-
ведени до момента, а още 
много предстоят. 

Кампанията е информа-
ционна и мотивираща, а 
в нея може да се включи 
всеки! Участниците имат 
възможност да научат 
какви проблеми могат 
да възникнат при опити 
за зачеване в по-зряла 
възраст, как да повишат 
вероятността за забреме-
няване чрез храненето и 
начина си на живот, какви 
изследвания да си напра-
вят, какви са причините за 
безплодието и как да се 
справят с този проблем. 
Лектори на събитията ще 
бъдат водещи експерти 
от съответните области, 
които ще споделят опита 
и знанията си.

Каузата се радва на под-
крепата на Вероника Сте-
фанова, Анна Богданова, 
Антоанет Пепе, Силвия 
Кацарова, Теди Кацарова, 
Дичо, Стефи Стаменова, 
Гери Николаева, Гери Дон-
чева, Йоанна Драгнева, 
Крисия, Наско от БГ Ра-
дио, Параскева Джукело-
ва, Атанас Месечков, Сте-
фан Илчев, Андре Токев и 
Севда Димитрова.

Младите хора в България започват да обръщат внима-
ние на проблема и ще знаят какво да направят и към 
кого да се обърнат в случай на нужда. Ще са наясно с 
рисковете, които крие късно взетото решение да ста-
нат родители. И ще знаят , че има определено време и 
период от живота ни, в който е подходящо да станем 
родители, биологичен часовник, който тиктака и ни ос-
ведомява за времето, което имаме.

РЕЗУЛТАТИ

https://mamazona.bg/
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Според СЗО между 10% и 15% от двойките 
по света имат проблеми със зачеването. 
Към момента се твърди, че двойките с ре-
продуктивни проблеми в България са над 
150 000, но се предполага, че това число е 
значително по-голямо. Високият процент 
неуспешни опити за зачеване се дължат 
на късното решение за първо раждане и на 
приоритизирането на кариерното развитие 
пред създаването на семейство, твърдят 
специалисти.

Медицината търси решение за всеки инди-
видуален случай, а на инвитро се подлагат 
все повече двойки. Данни на Центъра за 
асистирана репродукция казват, че за 10 го-
дини у нас има родени 7500 деца чрез инви-
тро.

СТАТИСТИКА

https://mamazona.bg/
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БРЕМЕННОСТ БРЕМЕННОСТТА 
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

КАТРИН МИХАЙЛОВА

Няма да лъжа нито вас, 
нито себе си. Бремен-

ността винаги е било тема, 
която е пораждала в мен 
много тревоги и притесне-
ния. Чисто като жена, коя-
то винаги се е стараела да 
изглежда добре, мисълта 
за драстичната промяна 
в тялото ме караше все да 
отлагам за близкото бъде-
ще този иначе прекрасен 
момент и период. Като 
дългогодишен инструктор 
по Пилатес си мислех, че 
бременността ще сложи 
работата ми на тайм-аут 
за голям период от време. 
За съжаление имах ужа-
сен пример на мои при-
ятелки, чиито бремен-
ности бяха според моите 
представи ужасни и аб-
солютно нездравослов-
ни. Колко много съм гре-
шала.... Няма да забравя 
момента, в който видях 
двете черти на теста. При 
мен нещата бяха плану-
вани и много желани. 
Това, което аз направих 
от самото начало и лич-
но съветвам да се прави 
е „Щастието обича тиши-
ната”. И така аз млъкнах 
и казах само на семей-
ството си за прекрасна-
та новина. Пропуснах 
всички мои приятелки 
с деца, защото не исках 
да слушам ничии съвети, 
а само собственото си 
тяло и съветите на хора, 
чиято помощ съм поже-
лала. Всички знаем кол-

ко „компетентни” стават 
приятелките ни с деца- 
те все пак са минали по 
този път и си мислят, че 
щом при тях е било така- 
то значи при всеки ще е. 
Но това не е вярно- всяка 
една бременост е различ-
на и индивидуална и сама 
по себе си прекрасна. Не 
казвам, че моят пример 
е най- добрия, но при мен 
към този етап беше най- 
доброто, което можех да 
направя за себе си. Искам 
да подчертая, че моята 
бременност към момента 
е безпроблемна от меди-

Здравейте, аз съм Катрин. 
Политолог по образова-
ние, инструктор по приз-
вание. Дълго време се за-
нимавах с журналистика, 
но осъзнах, че ценностна-
та ми система е различна 
от този свят и писането 
остана мое хоби и страст. 
Преподавам Пилатес вече 
от около 9 години, обичам 
да виждам прогреса на 
хората, които за първи 
път влизат в залата- това 
ме мотивира и зарежда. 
Вярвям, че ние сме това, 
което ядем- и тук не става 
въпрос за режими и стро-
ги диети, а за качествена 
и истинска храна. Всичко 
е в баланса.

https://mamazona.bg/
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цинска гледна точка. Ви-
наги се консултирайте и 
искайте съвети от наблю-
даващия лекар.  

В началото за мен беше ад- 
постоянно силно гадене, 
замаяност, отпадналост, 
липса на енергия и без-
помощност. Това обаче 
не ме спря да правя това, 
което обичам- да препода-
вам в залата. Някой дни 
ходих дори на пук, но след 
всяка практика се чувст-
вах себе си, а това е много 
важно- да не се обезлича-
ваме заради бременност-
та. Продължавах да мъл-
ча пред „компетентните” 
си приятелки, защото не 

ми се слушаха критики  и 
обвинения, че не трябва 
да се спортува, не трябва 
да се натоварва- направо 
не трябва да се живее....
напротив- трябва. Ако 
всичко медицински е на-
ред и имате разрешение 
от лекаря си движението 
е най- важното  и естест-
вено състояние на човеш-
кия организъм. Не само, 
че е полезно за вашето 
здраве, но чрез движе-
нието и лекия спорт на-
сищате плода с кислород, 
а матката се кръвоснаб-
дява правилно и добре. 
Това, което аз лично бих 
забранила в момента, в 
който се разбере, че ще 

имате бебе- то е бягане-
то, скачането и всякакви 
кардио тренировки. Дъл-
гите разходки, Пилатеса, 
клековете със собствена 
тежест, Йогата и някои ви-
дове коремни преси (до 
2ри триместър) са прекра-
сен начин да поддържате 
форма и тонус. Искам да 
подчертая, че периода на 
бременност не е момента 
за спортни постижения, 
а за поддържане на вече 
постигнатите резултати. 
Ако не сте спортувала ни-
кога до сега, но искате да 
почнете аз препоръчвам 
разходки, лека Йога и лек 
Пилатес.  

Сигурно ще се запитате 
„ами храненето?”.....Да 
храненето. Толкова голя-
ма и обширна тема при 
бременност. Не казвам, 
че аз съм правилният 
пример- даже може би за 
много няма да бъда, но 
при мен голям проблем 
с храненето нямаше. В 
началото спряха да ми се 
ядът любимите салати, 
зеленчици и всякакви зе-
лени неща. Повръщаше 
ми се от всичко. Можех 
да ям предимно ориз, 
яйца, хляб, и някакво 
леко месо....споменах ли, 
че съм вегетарианка....в 
момента, в който ми се 
прияде месо в мен се 
сблъскаха две неща- мо-
ите възгледи и желани-
ята на плода. Взех реше-
ние, че вегетарианството 
е съзнателен избор и аз 
нямам правото да го на-

Катрин Михайлова

https://mamazona.bg/
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лагам на нероденото си 
дете, защото аз в мно-
го съзнателна възраст 
се отказах от месото. И 
така проядох кебабчета 
и кюфтета. Този модел 
на хранене се запази до 
началото на 5тия месец, 
когато почна леко да ми 
разминава ужасното га-
дене, сравнимо само с 24 
часов махмурлук, получен 
след дълга вечер в нощен 
клуб със съмнителен ал-
кохол. Малко, по малко 
почнах да се храня пълно-
ценно, защото високо въ-
глехидратният модел на 
хранене не е пълноценен, 
но аз само това можех да 
приема. Дали качих кг? 
Отлабнах с  3 кг, но всич-
ко с плода беше напълно 
нормално и моят лекар не 
го намираше за проблем. 
Отново продължавах по-
литиката си на мълча-
ние- сега щях да бъда и 
линчуване и обвинена в 
спазване на диети и режи-
ми за да не кача килогра-
ми- което не беше вярно. 
На мен все още тогава 
не ми личеше особено, 
защото явно по-силната 
ми коремна мускулатура 
държеше нещата почти на 
мястото им. Продължавах 
да си водя класовете- без 
да тренирам корема си. 
Единственото позволено 
неща до края на бремен-
ността за корем са стра-
ничните планкове и само 
тях мога да разреша на 
други бременни, аз лич-
но правя и малко други 
неща, но това е мой личен 

избор и вслушване в нуж-
дите на тялото- нещо, кое-
то е много важно. Нека 
се върнем на темата за 
храненето. При мен апе-
тита не се увеличи, не ми 
се ядеше „като за двама”, 
не ми се прияждаха без-
умни неща като течен шо-
колад с риба тон- бях си 
напълно нормален човек. 
Не съм избухвала в нерв-
ни кризи или депресивни 
състояние, не биех мъжа 
до себе си.  Не съм задър-
жала на този етап вода, 
което отдавам на факта, 
че се движа- всичко ми 
беше наред. Когато се по-
яви неконтролируем апе-
тит при бременна жена 
има две причини- или 
медицински има някакъв 
проблем, най- често това 
е високата кръвна захар, 
или психологически се за-
ражда мисълта  „сега ми е 
паднало да ям”. Периода 
на бременност е много 
важен за изграждането 
на хранителни навици 
при детето. Доказано е, че 
майки, които са се хране-
ли с така наречената „бо-
клук храна” предават тези 
вкусови предпочитания 
на детето. Много е важно 
да се подбира качествена-
та и истинска храна. Ако 
искате да хапнете нещо 
сладко- чудесно. Подбе-
рете най- доброто- без 
палмова мазнина, изкуст-
вени оцветители и стаби-
лизатори. Искате чипс- на-
правете си домашен. Сега 
ще бъда обвинена, че не 
всеки има финансовите 

средства за да се храни 
с добра храна- това не е 
вярно. Има много проду-
кти в масовата мрежа, 
които са подходящи, как-
то и има много боклуци на 
био-щансовете. Научете 
се просто да четете ети-
кета. Това, че нещо е био 
не го прави най- доброто и 
обратното. Ние сме това, 
което ядем. Когато сме 
бременни носим отговор-
ност и за друг живот- на-
шите избори определят 
неговия живот- нека не 
се храним с боклук. В мо-
мента на писане на ста-
тията съм в 6тия месец 
и продължавам да водя 
класовете си и да слушам 
тялото и лекаря си. Стра-
ня от стресови моменти и 
внимавам да запазя себе 
си по пътя- това е нещо, 
към което трябва да се 
стремите през този пре-
красен период- запазете 
себе си. Обичайки първо 
себе си, ще дадете цяла-
та си любов и на детето. 
При мен бременността 
за сега е един хубав пе-
риод. Страховете ми бяха 
излишни и много съжаля-
вам, че слушах приятелки, 
защото всичко казано от 
тях се оказа грешно при 
мен. Ако и вас идеята за 
бременност ви плаши- не 
се плашете, няма нищо 
страшно. Това е естестве-
но състояние на женското 
тяло и то няма за цел да 
ни обезобрази- напротив, 
точно обратното е. Слу-
шайте тялото си, обичайте 
се и не губете себе си по 
пътя. Това е моят съвет. 

Катрин Михакйлова

https://mamazona.bg/
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Може да сте добре запоз-
нати с пренаталните ви-
тамини, най-добрите по-
зиции за сън по време на 
бременност и колко вода 
да приемате през този пе-
риод, но да знаете какво 
е нормално ви рН по вре-
ме на бременност е също 
толкова важно. PН гово-
ри много за вашето ваги-
нално здраве и понякога 
може да се получат коле-
бания в нивото му, докато 
сте бременна, сигнализи-
райки за дисбаланс. Ето 
какво трябва да знаете по 
този въпрос.

Какво представлява 
женското рН?

рН измерва киселинност-
та на средата. Вашето 
тяло има много различни 
нива на рН, които варират 
в зависимост от киселин-
ността. Здравословното 
вагинално рН варира от 
3,5 до 4,5; това означава, 
че има баланс между до-
брите и лошите бактерии.

Как се получава дисба-
ланс?

Благодарение на проме-
нящите се хормони, ни-
вото на рН може да се 
промени, губейки равно-
весие и причинявайки 
дисбаланс. Това позво-
лява на лошите бактерии 
да се развиват и може да 
предизвика дразнене, ин-
фекции като бактериална 
вагиноза, както и много 
леки промени във ваги-
налната миризма - към 
които много жени могат 
да бъдат чувствителни по 
време на бременност.

Превенция и поддър-
жане на нормалното 

ниво на pH по време на 
бременност?

Да, превенцията е въз-
можна! Изборът на начин 
на живот, като намаля-
ване на приема на захар, 
кисело мляко, прием на 
достатъчно количество 
вода и избягване на про-

В ПЕРФЕКТНА PH ХАРМОНИЯ

дукти за интимна хигиена, 
съдържащи парфюм, ще 
ви помогне да поддържа-
те вагиналното си здраве. 

Кога е необходимо да се 
обърнете към лекар?

Незабавно се консулти-
райте с наблюдаващия ви 
гинеколог, ако забележи-
те необичайно вагинално 
течение (като промени в 
консистенцията или сив, 
жълт или зелен цвят), 
сърбеж, парене по време 
на уриниране или непри-
ятна миризма. Това могат 
да бъдат признаци на по 
-сериозно състояние, кое-
то изисква диагностика и 
медицинско лечение.

https://mamazona.bg/


октомври 2021 10

ИНТЕРВЮ

Д-Р ПЕТРА МАКЕДОНОВА 

Д-р Петра Македонова е водещ специалист 
по акушерство, гинекология и асистирана 
репродукция, сбъднала не една мечта за 
дете. Името й буди надежда и благодарност, 
защото благодарение на неуморните й уси-
лия много български двойки са станали ро-
дители. Д-р Македонова работи в инвитро 
клиника Adella Fertility Clinic.

1Д-р Македонова, в на-
чалото на разговора 

не мога да не Ви попитам 
колко са двойките с ре-
продуктивни проблеми в 
България – официално и 
реално?

Около 250 хил. двойки у 
нас имат  репродуктивни 
проблеми, но няма ясна 
статистика за това кол-
ко са семействата, които 
имат затруднения със за-
чеването. Предполагаме, 
че техният брой  надви-
шава тази цифра.

2 На какво най-често се 
дължат затруднения-

та със зачеването?

Най-често причините, 
които водят до репроду-
ктивни проблеми, могат 
да бъдат както от страна 
на жената, така и от стра-
на на мъжа. При жената 
най-често те са свързани 
със запушване или трав-

ма на маточните тръби, 
проблеми с овулацията, 
наличие на ендометрио-
за, преждевременно из-
черпване на яйчниковия 
резерв. От страна пък 
на мъжа се дължат  на 
възпалителни процеси,  
аномалии в областта на 
тестисите, запушване на 
семенните каналчета, 
заболявания на проста-
тата, еректилни наруше-
ния, затруднения в еяку-
лацията или промени в 
спермограмата. Около 
30 % са комбинация от 
мъжки и женски факто-
ри, а 10% остават неиз-
вестни. Важно е да се 
отбележи, че причините 
могат да бъдат и чисто 
от психологически ха-
рактер, както и цялост-
ния начин на живот.

3При установяване на 
някое от посочените 

от Вас затруднения със 
зачеването, какво след-
ва, какви методи прила-
гате Вие в Adella Fertility?

В зависимост от естест-
вото на причината, в на-
шата клиника прилагаме 
най-съвременни и ино-
вативни методи за лече-
ние, които са адаптирани 
към конкретния случай 
на двойката. Работим 
чудесно и непрекъснато 
обменяме опит с водещи 
специалисти в световен 
мащаб  – гинеколози, 
акушери, ембриолози. 
За нас изключително 
важно е целият процес 
да бъде максимално 
щадящ пациента. Това е 
една от причините наши-
ят екип да залага на по-
стоянното повишаване 
на своите умения и ком-
петентност, съобразени 
със световния стандарт 

https://mamazona.bg/
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за поведение към паци-
енти с репродуктивни 
затруднения, например 
– плазмотерапия, иму-
номодулиране, нови ме-
тоди в репродуктивната 
хирургия и други.

4 Правят ли двойките 
редовна профилакти-

ка на репродуктивното 
си здраве или се обръ-
щат към специалист, 
когато вече проблемът е 
налице?

Мисля, че един от 
най-трудните моменти за 
всяка двойка  с репроду-
ктивен проблем е да ос-
ъзнае, че в действител-
ност има затруднение и е 
нужно да се обърне към 
специалист. В динамич-
ното ежедневие  редов-
ната профилактиката не 
е често срещана и  двой-
ките се обръщат към 
специалист, когато вече 
проблемът е налице.

5 Имайки предвид, че 
всеки случай е строго 

индивидуален, обикнове-
но какъв период обхва-
ща процесът от първия 
преглед до успешното 
забременяване?

Да, имате право, всеки 
случай е строго индиви-
дуален и е доста трудно 
да се правят обобщения, 
но опитът ми показва, че 
средно процесът обхва-
ща от 3 до 6 месеца.

 

6 Съветът Ви към двой-
ките, които тепърва 

ще поемат по пътя към 
инвитро?

Най-важното е да не гу-
бят вяра и да имат дове-
рие на лекаря, който се 
грижи за тях. Силно вяр-
вам, че ключово за ус-
пешния резултат на една 
ин витро процедура е до-
верието между лекар и 
пациент.

За контакт с д-р 
Македонова: 

гр. София, ул. Тинтява 
15 Г

Телефон: 0700 10992
E-mail: adellafert@

adellaclinic.com

https://mamazona.bg/
tel:0700 10992
mailto:adellafert@adellaclinic.com
mailto:adellafert@adellaclinic.com
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КОЖА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Когато попитаме някой 
човек да ни назове 5 

органа, които са част от 
човешкото тяло, обикно-
вено кожата не фигурира 
в отговора му.
Защо е така, след като 
именно кожата е едно от 
първите неща, които за-
белязваме при среща с 
някого.
С площ 1.5-2 кв. метра, 
тегло 15 % от телесната 
маса, това е най-големият 
орган в човешкото тяло. 
Никой друг няма толкова 
поливалентна изява - оси-
гурява защитна, бариерна, 
имунологична, отделител-
на, абсорбираща, термо-
регулираща и биосинтези-
раща функции.
По това как изглежда - 
цвят, тургор (еластичност) 
и наличието на обривни 
единици, може да се съди 
за функционалното със-
тояние на вътрешните ор-
гани на даден организъм. 
Причина за това са ней-
ната структура и начин на 
работа.

1. STRATUM CORNEUM 
(РОГОВИЯТ СЛОЙ)

(част 1)

Видимият с просто чо-
вешко око повърх-

ностен слой на кожата 
stratum corneum се състой 
от голям брой слоеве раз-
лично специализирани 
клетки, наречени корне-
оцити. Всеки корнеоцит 
в рамките на 21-27 дни 
мигрира от най-дълбоко 
разположения слой на 
епидермиса към повърх-
ността, като за този пе-
риод търпи структурни и 
функционални промени, 
съзрява. При достигане 
до повърхността той се 
превръща в рогова клет-
ка, която отпада и спира 
да бъде част от тялото. 
Процесът се нарича де-
сквамация. Корнеоцитете 
са свързани помежду си 
с т.н. корнеодесмозоми 
(молекулни кръстовища), 
а едновременно с това 
са обградени от специа-
лизирани липиди, осигу-
ряващи водно-липидната 
бариера на кожата. Имен-
но тук действат повечето 
козметични продукти. Те 
имат задачата да нама-
ляват  кожната загуба на 
вода-процес наречен ева-

поризация, и да запазят 
целостта и здравината на 
липидната мантия. За цел-
та се изполват липофилни 
агенти като растителни 
масла, идентични по ха-
рактеристика с човешкия 
себум - триглецериди, 
флаваноиди, фитостеро-
ли, токофероли. Трансдер-
малната загуба на вода 
зависи от фактори като 
влажност на околната 
среда, здравина на кож-
ната бариера и свойство-
то на кожата да задържа 
водата.
Маслата свързват вода-
та и така предотвратяват 
бъдещата й загуба, като 
намаляват нивото на де-
хидратация на кожата.
Свойството на кожата да 
задържа вода зависи и от 
натуралния хидратиращ 
фактор(NHF).
Той се формира от кле-
тъчния разпад на повърх-
ностния рогов слой на 
кожата - смес от аминоки-
селини, урея, минерални 
соли. Тези хидроскопични 
частици, действат като 
,,магнит“ и привличат и за-
държат водата в stratum 
corneum.
При създаване на фор-
мули за хидратиращи 
козметични продукти е 
много важно да се постиг-
не баланс между водната 
и маслената компонен-
та. Препоръчително е да 
се използват натурални 
масла с нисък индекс 
на комедогенност и ви-

https://mamazona.bg/
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Д-р Сара е производител на натурална козметика и ос-
новател на бранд за натурална козметика Sara Samadi 
Cosmetics, както и автор на формулите на продуктите. 
Уменията си за това съм придобила, като съм завър-
шила английска академия за натурална козметика, 
както и редица курсове и обучения свързани с форму-
лирането на натурални козметични продукти. Интере-
сите ми са свързани в сферата на репродуктивна ендо-
кринология и антиейджинг медицина.

сок индекс на абсорбция, 
като маслото от жожоба. 
Използва се често във 
формулите на козметични 
продукти поради факта, 
че структурата му наподо-
бява кожния себум. Себу-
мът представлява смес от 
различни липиди- тригли-
цериди, свободни мастни 
киселини, сквален и хо-
лестеролови естери.
Маслото от жожоба участ-
ва в нормализиране за-
щитната функция на кожа 
и възстановяване липид-
ната й мантия, която е из-
градена от мазнини, вли-
защи в състава на епидер-
малните липиди и себума.
Епидермалните липиди, 
от своя страна, включват 
свинголипидите, серами-
дите, холестеролът и на-
ситените свободни маст-
ни киселини.
Eсенциалните мастни 
киселини с най-голямо 
значение за бариерните 
функции са линоловата, 
олеиновата и палмитино-
вата. Те се съдържат във 
висок процент в маслата 
от нар, вечерна иглика, ка-
мелия, шипка и ший.
Маслото от семена на 
нар е богато и на панто-

тенова киселина (vit.B5), 
витамин С и полифеноли. 
Незаменимо е със свои-
те силни антиоксидантни 
свойства, помага за про-
изводството на колаген и 
еластин, и е подходящо е 
за всеки тип кожа.
Една перла в състава на 
всяка добра антиeйдж 
формула в натуралната 
козметика.
Изброените по-горе на-
турални масла са подхо-
дящи и за чувствителна 
кожа, както и за жени-
те през периода на бре-
менност, когато кожата 
претърпява обратими 
физиологични промени. 
Физиологичните промени 
се дължат на изменения 
в хормоналния, съдовия, 
метаболитния и имуноло-
гичния статус на бремен-
ните жени. За тях е харак-
терно, че засягат по-голя-
мата част от бременните, 
често се изявяват рано в 
хода на бременността и 
обикновено преминават 
след раждането.
Това са:

• Хиперпигментации
• Съдови промени
• Вазомоторна неста-

билност

• Стрии
• Molluscum fibrosum 

gravidarum
• Бенки
• Промени на кожните 

придатъци - коса и но-
кти

Върху какво трябва да 
бъде базиран изборът ни 
към даден козметичен 
продукт, през периода на 
бременност и пуерпери-
ум, и кои натурални мас-
ла са най-подходящи, ще 
Ви разкажа в следващата 
статия. 
NB! Най-добре е да употре-
бявате само продукти, на 
които изрично е посочено, 
че са за
Бременни и при съмнение 
за заболяване на кожата, 
незабавно да се консулти-
рате с дерматолог!
Важно е, да се вземе под 
внимание и факта, че кол-
кото и добри показатели 
да притежава даден ко-
зметичен продукт, сам по 
себе си, той би бил с ми-
нимален ефект, ако липс-
ва холистичният подход 
към грижата за здравето 
- хигиена, хранене, сън и 
спорт.

https://mamazona.bg/


• Хидратиращ душ гел за 
коса и тяло, формула “без 
сълзи” с био Алое Вера

• Успокояващ лосион за 
лице и тяло с екстракт от 
био Арника Монтана

• Заздравяващ преванти-
вен крем за зоната на пе-
лената с цинк, пчелен во-
сък и масло от карите.

100% НАТУРАЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА ОТ ГЛАВА ДО ПЕТИ С 
БИО АКТИВНИ СЪСТАВКИ ЗА БЕБЕТА 0+.

20
ОТСТЪПКАОТСТЪПКА

промокод: 
mama20mama20



20%
ОТСТЪПКАОТСТЪПКА

промокод: 
mama20mama20

https://elfeya.bg/
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ДАНИЕЛА СЕЧКОВА

ЕСЕННА
АРОМАТНА 
АПТЕЧКА

За контакти и консулта-
ции:
Даниела Сечкова – член 
на Международната асо-
циация по холистична 
ароматерапия (NAHA), 
NAHA сертифициран аро-
матерапевт, AromaTouch 
специалист, създател на 
бранда арома дифузери 
HealthyYou, автор на кур-
сове и обучения за упо-
требата и приложението 
на етеричните масла без-
опасно и ефективно.
Тел: 0888149007
Имейл: info@healthyyou.bg
Сайт: healthyyou.bg 
FB: Healthy You – здрави с 
етерични масла

Есента вече е тук! Предстоят ни по-студени, мрачни и 
дъждовни дни, изпълнени с доста предизвикателства, 
особено по време на бременност. Ако сте бременна 
през есента, с основание изпитвате притеснения не 
само за себе си, но и за малкото съкровище, растящо 
във вас. Често в този период много жени се обръщат 
към природните средства за превенция и борба със се-
зонните неразположения. 
В тази статия ще споделя как да създадете своя есен-
на ароматна аптечка и да използвате силата на приро-
дата на ваша страна. Променливото време на есенни-
те месеци създава предпоставки за различни сезонни 
неразположения като настинки, проблеми с кожата 
като сухота, дискомфорт в опорно-двиганелната сис-
тема, но за всичко това можете да си погрижите с по-
мощта на етеричните масла. 
Има ли нещо, което да е достатъчно ефективно и в съ-
щото време подходящо за употреба през бременност-
та и в периода на кърмене? Да, ето моите ароматни 
рецепти за есента.

Етерични масла за сезонни 
неразположения

Със застудяване на вре-
мето започваме да пре-
карваме много повече 
време на закрито в затво-
рени пространства, както 
и да отопляваме поме-
щенията удома, в офиса 
и в обществените места. 
По-тесните контакти и 
сухият въздух в помеще-
нията създават предпос-
тавки за изсушаване на 
лигавицата на носа и гър-
лото и в резултат на това 

тя вече не е толкова ефек-
тивна да ни предпазва от 
въздушно преносимите 
микроби, прах, алергени и 
др. 
Колкото и да ни се иска, 
не можем да контролира-
ме всичко около нас. Но 
все пак има какво да на-
правите, за да минимизи-
рате риска и да се чувст-
вате добре.

3 капки масло от лимон, 
2 капки Чаено дърво/Сибирска ела
Арома дифузер 

20 капки Чаено дърво
20 капки Тамян
30 капки лимон/див портокал
Шише с дозатор или капкомер
Арома дифузер

https://mamazona.bg/
mailto:info@healthyyou.bg
https://www.healthyyou.bg/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
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Това е уред, който овлажнява, пречиства и йонизира въздуха в помещението. Аро-
ма дифзерът работи посредством ултразвук, който превръща водата във фина, 
влажна мъгла. Този уред овлажнява въздуха и предпазва носната лигавица от из-
сушаване. Той има няколко предимства – няма филтри, почиства се лесно и ели-
минира риска от преовлажняване. Арома дифузерът може да работи всеки ден, но 
най-често се ползва вечер. Може да работи само с вода или да добавите във водата 
и етерично масло, което да пречиства въздуха. Най-подходящите етерични масла 
за тази цел са цитрусите като Лимон, Див портокал, Танджерина, както и Чаеното 
дърво, Сибирската ела, Хвойна, Лавандула, Тамян, Гераниум и др.

Бленд за арома дифузер за пречистване на въздуха

Бленд за дифузер за подкрепа на респираторната система

3 капки масло от лимон, 
2 капки Чаено дърво/Сибирска ела
Арома дифузер 

20 капки Чаено дърво
20 капки Тамян
30 капки лимон/див портокал
Шише с дозатор или капкомер
Арома дифузер

Ползвайте арома дифузер 

За превенция пускайте уреда да рабо-
ти през деня и вечер за поне 1-2 часа, 
за да овлажнява и пречиства въздуха. 
Изберете едно или няколко от подхо-
дящите етерични масла и капнете 3-5 
капки във водата в дифузера. Така ще 
получите двоен ефект – по-чист въздух 
и ефекта на етеричното масло. 

Смесете маслата в празно стъклено 
шишенце с дозатор или капкомер. От 
тази смес използвайте 3-5 капки в аро-
ма дифузера при нужда от подкрепа на 
респираторната система, за да насъчи-
те чистото дишане с лекота.

Поставете маслата във водата в 
арома дифузера. Пуснете уреда и се 
насладете.

Внимание! Не използвайте етеричните масла в овлажнител – той не е пригоден за 
работа с етерични масла и ще бъде повреден от тях.

https://mamazona.bg/
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5 капки Тамян
5 капки Чаено дърво
5 капки Гераниум
10 мл. базово масло
1 ролон от тъмно стъкло с метален 
ролер

10 капки Римска лайка
15 капки Чаено дърво
5 капки Гераниум
1 ролон от тъмно стъкло с метален 
ролер

Бленд в ролон (за локално 
приложение) за подкрепа на 
респираторната система

Бленд при болка и 
дискомфорт в гърлото

Как да приготвите ролона – сложете в 
ролона първо етеричните масла, след 
това допълнете с базовото масло. Раз-
клатете добре.
Как да използвате ролона – нанасяйте 
ролона в областта на челото, синусите, 
врата или на тила, гърба на всеки 1-2 
часа при нужда. Комбинирайте с блен-
да за подкрепа на респираторната сис-
тема в арома дифузера.

Как да приготвите ролона – сложете в 
ролона първо етеричните масла, след 
това допълнете с базовото масло. Раз-
клатете добре.
Как да използвате ролона – нанасяй-
те ролона в областта врата, гърлото 
и тила на всеки 1-2 часа при нужда. 
Комбинирайте с бленда за подкрепа 
на респираторната система в арома 
дифузера.

Много често сезонните неразположения, които засягат респираторната система, 
се отразяват на цялато тяло и може да усещаме дискомфорт в мускулите. А със 
захладняване на времето и с напредването на бременността може да усещате раз-
лични неразположения, дискомфорт, схващане в областта на кръста, гърба, раме-
нете. Ако бебето вече ви тежи, ходили сте по-дълго или сте стояли прави, може да 
усещате умора и болезненост в прасците и краката. Ако ползвате климатик или сте 
стояли на течение без да усетите, може да се събудите със скованост или неприят-
но усещане в различни части на тялото. Етеричните масла могат да ви помогнат да 
се почувствате по-добре бързо и лесно. А най-подходящите в периода на бремен-
ност са Тамян, Лайка, Лавандула, Черен пипер, Майорана, Джинджифил, Кипарис 
и др.
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Мехлем за успокояване на дискомфорт в  
опорно-двигателната система

170 гр. Кокосово масло екстра върджин
30 гр. Пчелен восък
20 капки Тамян
40 капки Лайка/Кипарис
40 капки Лавандула
1 буркан от 200 мл. (2 по 100 или 4 по 50 мл.)

Как да приготвите?
Ще ви трябва огнеупорен съд, който да сложите на водна баня. Котлонът не трябва 
да е на максимум, защото водата ще ври и има опасност да влезе в огнеупорния 
съд. 

1. Измерете точното количество на кокосовото масло и пчелния восък в грамо-
ве.

2. Добавете в стъкления съд кокосовото масло и пчелния восък и бъркайте, до-
като се разтопят и смесят добре. Трябва да са напълно течни.

3. Извадете огнеупорния съд от водната баня, оставете да се охлади. Преди да 
започне да се сгъстява сместта, добавете етеричните масла. Разбъркайте 
енергично, докато се смесят много добре. 

4. Излейте сместа в бурканчетата, които сте измили добре и подсушили стара-
телно преди това. Затворете ги веднага след като ги напълните. 

5. Охладете масления крем и дръжте в хладилник.
6. Надпишете датата на приготвяне на бленда и съставът му върху лепящ се сти-

кер.

Тази рецепта е много ефективна и върши чудесна работа за успокояване на 
дискмофорт в опорно-двигателната система.

Преди да използвате етеричните масла по време на бременност, важно е да знае-
те, че не всички масла са подходящи в този период, както и че не всички масла са 
еднакви. Не забравяйте да тествате всеки продукт преди първа употреба. При на-
личие на дразнене, не го употребявайте. Консултирайте се с лекар при всяко нераз-
положение по време на бременността ви и с ароматерапевт преди да решите кое 
етерично масло да използвате в конкретния случай. Информацията в тази статия 
не изключва и не заменя консултацията с лекар. В практиката ми аз се доверявам 
и използвам маслата на dōTERRA.

https://mamazona.bg/


октомври 2021 20

МАМА ВЪВ ФОРМА

МАКРОНУТРИЕНТИТЕ - част 1 
съществено значение за 
нормалното функциони-
ране на тялото.
Въглехидратите осигуря-
ват енергия, докато маз-
нините поддържат тялото 
топло и изолират органи-
те от увреждане.
Един балансиран режим 
на хранене трябва да ни 
носи по - високи нива на 
протеини и  въглехидрати 
и по - ниски нива на маз-
нини. 

Нека все пак изясним 
защо въглехидратите са 
толкова важни за наше-
то тяло. Въглехидратите 
са изградени от водород, 
въглерод и кислород и 
са отговорни за осигуря-
ването на енергия. Те са 
основният източник на 
пряка енергия за мозъка. 
Въглехидратите могат да 
бъдат прости или сложни. 
За оптимално хранене е 
по - добре да включваме 
сложни въглехидрати в 
нашите диети, за разлика 
от обикновените захари. 
Ето защо е толкова важно 
да приемаме и достатъч-
но количество въглехи-
драти с храната си. 
Интересно е да се отбеле-
жи, че за разлика от дру-
гите макронутриенти като 
въглехидрати и мазнини, 
тялото не съхранява про-
теин, което означава, че 
не е в състояние да черпи 
от биологичен вътрешен 
резервоар по естествен 
начин.

Здравейте, казваме се Дени Филева и съм докторант 
в Русенски университет Ангел Кънчев. Освен това съм 
преподавател по Йогалатес, нутриционист и диетолог 
и създател на програмата “ Мама във форма”.  Обожа-
вам да пиша на интересни и забавни теми. Освен това 
скоро издадох първата си детска книга. 
Ако трябва да опиша себе си с една дума, тя би била 
любопитство

ДЕНИЦА ФИЛЕВА

В днешната рубрика ще 
обърнем по - задълбо-

чено внимание на това, 
с което се храним, или с 
други думи протеините, 
въглехидратите и мазни-
ните. Те представляват 
макронутриенти и в иде-
алния вариант нашето 
хранене трябва да се със-
тои от трите макронутри-
ента в определени про-
порции. 
Ще започнем с протеини-
те - те са големи, сложни 
молекули, които са от 

https://mamazona.bg/
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МАМА ВЪВ ФОРМАДеница Филева

По време на своята бре-
менност аз качих 17 кг. 
Знаете, нормата е от 12 кг 
до 15 кг, но това много за-
виси от телосложение, те-
лесните мазнини и кило-
грамите преди да забре-
менеем. По време на бре-
менността си жената има 
нужда от 300 гр. допъл-
нителна храна, което се 
равнява на една филийка 
с парче шунка или 2 чаши 
обезмаслено мляко, и то 
през втория триместър. 
Противно на всички баби-
ни препоръки „яж като за 
двама“, това може повече 
да навреди, отколкото да 
ви носи спокойствие. 
Нека обаче в тази рубри-
ка да си поговорим малко  
по - задълбочено за про-
теините. Думата „протеин“ 
произлиза от Гръцка дума 
„протос“, което означава 
„заемане на първо мяс-
то“. Протеините заемат 
централно място и са от 
съществено значение за 
структурата на клетките, 
регулиране на тъканите и 
клетките и още много дру-
ги процеси в нашето тяло.
Протеините са изградени 
от големи сложни молеку-
ли, съставени от градив-
ни елементи, наречени 
„аминокиселини“.  Има 
милиони различни комби-
нации, но 20 са основни-
те аминокиселини. Няма 
да се впускаме в твърде 
много обяснения, но все 
пак е добре да се споме-

не, че броят и последо-
вателността на аминоки-
селинните вериги в един 
протеин определят него-
вата природа и свойства. 
Добре е да сме запознати, 
че има различни видове 
протеин. Защото ако сте 
решили да започнете ди-
ета и да сваляте килогра-
ми, е необходимо да знае-
те как работи тялото ви и 
какво му е нужно, защото 
е много опасно да прави-
те нещо, за което нямаме 
ни най - малка идея какви 
последствия може да ви 
донесе. Но нека се вър-
нем към протеина.
Протеините са изключи-
телно важни макронутри-
енти поради това, че вся-
ка една клетка в нашето 
тяло е изградена именно 
от протеин. Например ко-
сата и ноктите ни са из-
градени от протеин, наре-
чен кератин. Затова вина-
ги съм казвала, че когато 
имаме проблем с кожата, 
ноктите или с която и да е 
част на тялото, лечението 
е от вътре, от начина ни 
на хранене. Все пак зна-
ете приказката “Ние сме 
това, с което се храним”.  
Но функцията на проте-
ините не свършва до тук. 
Те помагат за растежа и 
регенерацията на клетки-
те, както и за възстановя-
ване на тъканите. 
Може да консумираме 
протеини или от меса, или 
от растения. 

Ето и няколко храни, бо-
гати на протеини, които 
задължително трябва да 
включите в режима си на 
хранене:

• Храни с високо съ-
държание на проте-
ини - риба, месо, ядки, 
семена и някои водо-
расли като спирулина, 
но нека ви кажа, че 
специално водорасли-
те не се препоръчват 
много, защото трудно 
се обработват от чер-
ният дроб заради част 
от съдържанието си. 
Тези храни съдържат 
около 20% протеин или 
повече.

• Храни със средно съ-
държание на протеини 
-  овес, ечемик, киноа, 
соя, пшеница. Те съ-
държат от 6 до 14%. 

• С ниско съдържание 
на протеини - плодове, 
зеленчуци и сокове. Те 
съдържат по - малко 
от 5%.

Следва продължение...
С уважение Мама във 

форма

https://mamazona.bg/


октомври 2021 22

МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ
Интервю с Вероника Стефанова
4 майки за продуктите на Витабио-
тикс
Остри и рецидивиращи инфекции 
на пикочните пътища, нови въз-
можности за прецизна диагностика
Детето, зодия везни
Децата и дигиталните устройства

https://mamazona.bg/
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ИНТЕРВЮ

КРАСИВОТО ЛИЦЕ НА МАЙЧИНСТВОТО
ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА

Вероника Стефанова работи като мо-
дел, собственик е на верига салони 
за красота V&A Glamour. Родена е в 
гр. София, бакалавър е по Политиче-
ски науки, по образование - полито-
лог. От есента на 2020 година следва 
втори бакалавър - Финанси. Верони-
ка е създател на благотворителната 
кампания “Анорексия и Булимия - 
заедно срещу болестта”, чрез която 
вече осма година успешно лекува 
момичета, заболели от хранителни-
те разстройства. Едно от най-голе-
мите й постижения е, че през 2017. 
година печели конкурса „Мис Бълга-
рия-Свят“ и става „Мис България“ за 
най-големия световен конкурс „Мис 
Свят“ в Китай, в който се състезават 

първите по красота в света. По време на конкурса, Веро-
ника представя кампанията си и получава сертификат и 
предложение за подкрепа в изграждането на специализи-
ран център за лечението на заболелите. Печелила е и тит-
ли от други световни конкурси – „Кралица на красотата“ в 
Южна Корея  и „Мис Туризъм Европа“ в остров Миконос. 

https://mamazona.bg/
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ИНТЕРВЮ

1 Вероника, здравей. 
Благодарим, че се съ-

гласи да проведем това 
интервю в този толкова 
важен за теб момент на 
трепетно очакване на 
най-голямото щастие – 
втората ти рожба. Как 
преминава бременността 
ти и с нещо по-различно 
ли е тя от първата? 

Вероника: Втората бре-
менност премина много 
по-неусетно от първата, 
след третия месец нямам 
стандартните неприятни 
симптоми и се чувствам 
много жизнена, за разли-
ка от бременността ми с 
Анжи, защото тогава не 
можех да се храня, га-
деше ми се от всичко и 
повръщах до деня, преди 
да я родя. Сега в първите 
месеци ми се наложи да 
вляза в болница заради 
ниско кръвно и си спом-
ням как д-р Ковачева ми 
каза: „Втората бремен-
ност минава по-леко от 
първата, второто раждане 
боли по-малко от първото 
и второто бебе се гледа 
по-лесно от първото”. Ос-
тават няколко дни до вто-
рата най-важна среща в 
живота ми и съм безкрай-
но щастлива, че успях да 
се насладя на толкова 
спокойна и красива бре-
менност. 

2 Как първородната ти 
дъщеря прие новина-

та, че ще става кака? Въл-
нува ли се? 

Вероника: Тя е само на 2 
години и още не може да 
го осъзнае. Казвам й, че 
имам бебе в коремчето и 
тя сочи нейното и казва 
“Бебе” . Идва и докосва 
корема ми с пръстче и 
казва “Бебе - Пук”, много 
се забавлявам с нея. Вче-
ра на връщане от детска 
градина й казах: “Мамо, 
скоро ще имаш най-цен-
ния подарък, който ще е 
винаги до теб - сестрич-
ка“ и тя повтори след мен 
“Сес-тиче”. 

3 Ти си изключително 
отдадена и любяща 

майка, видно е за всич-
ки. Но покрай грижите за 
дома и детето остава ли 
ти време за кариера? 

Вероника: Да разбира се, 
аз не съм спирала да ра-
ботя през цялата бремен-
ност, тъй като имам сало-
ни за красота не мога да 
си позволя да отсъствам 
за дълъг период от време. 
Откакто Анжи посещава 
детска градина, сутрин 
я завеждам и след това 
денят ми е разпределен, 
така че да мога да съм по 

няколко часа в обектите, 
в края на деня взимам де-
тето си от детска градина 
и заедно се прибираме. 
Кариерата ми като модел 
е в застой, защото няма 
как да участвам активно 
в този период, но по вре-
ме на тази бременност 
имах много интересни 
фотосесии за бременни, 
предавания, интервюта. 
През уикенда се отдавам 
изцяло на семейството 
ми - това е любимото ми 
време, закусваме заедно, 
разхождаме се и се на-
слаждаваме един на друг. 

4 Тази година ти стана 
лице на национална 

кампания „Роди дете в 
България“ – кауза, заслу-
жаваща адмирации! Защо 
прие да застанеш зад 
кампанията и какво е тво-
ето участие в нея? 

Вероника: За мен е чест 
да бъда лице на толко-
ва свята и благородна 
кампания. Децата са 
най-голямото щастие, 
най-невинните същества 
и смисълът на нашето съ-
ществуване. Моята роля 
е чрез личен пример да 
дам увереност на повече 
млади родители да не се 
страхуват и да създават 
поколения. България е 

Вероника Стефанова
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ИНТЕРВЮ

1 Вероника, здравей. 
Благодарим, че се съ-

гласи да проведем това 
интервю в този толкова 
важен за теб момент на 
трепетно очакване на 
най-голямото щастие – 
втората ти рожба. Как 
преминава бременността 
ти и с нещо по-различно 
ли е тя от първата? 

Вероника: Втората бре-
менност премина много 
по-неусетно от първата, 
след третия месец нямам 
стандартните неприятни 
симптоми и се чувствам 
много жизнена, за раз-
лика от бременността ми 
с Анжи, защото тогава 
не можех да се храня, га-
деше ми се от всичко и 
повръщах до деня, преди 
да я родя. Сега в първите 
месеци ми се наложи да 
вляза в болница заради 
ниско кръвно и си спом-
ням как д-р Ковачева ми 
каза: „Втората бремен-
ност минава по-леко от 
първата, второто раждане 
боли по-малко от първото 
и второто бебе се гледа 
по-лесно от първото”. Ос-
тават няколко дни до вто-
рата най-важна среща в 
живота ми и съм безкрай-
но щастлива, че успях да 
се насладя на толкова 
спокойна и красива бре-
менност. 

2 Как първородната ти 
дъщеря прие новина-

та, че ще става кака? Въл-
нува ли се? 

Вероника: Тя е само на 2 
години и още не може да 
го осъзнае. Казвам й, че 
имам бебе в коремчето и 
тя сочи нейното и казва 
“Бебе” . Идва и докосва 
корема ми с пръстче и 
казва “Бебе - Пук”, много 
се забавлявам с нея. Вче-
ра на връщане от детска 
градина й казах: “Мамо, 
скоро ще имаш най-цен-
ния подарък, който ще е 
винаги до теб - сестрич-
ка“ и тя повтори след мен 
“Сес-тиче”. 

3 Ти си изключително 
отдадена и любяща 

майка, видно е за всич-
ки. Но покрай грижите за 
дома и детето остава ли 
ти време за кариера? 

Вероника: Да разбира се, 
аз не съм спирала да ра-
ботя през цялата бремен-
ност, тъй като имам сало-
ни за красота не мога да 
си позволя да отсъствам 
за дълъг период от време. 
Откакто Анжи посещава 
детска градина, сутрин 
я завеждам и след това 
денят ми е разпределен, 
така че да мога да съм по 
няколко часа в обектите, 
в края на деня взимам де-
тето си от детска градина 
и заедно се прибираме. 
Кариерата ми като модел 
е в застой, защото няма 
как да участвам активно 
в този период, но по вре-
ме на тази бременност 

имах много интересни 
фотосесии за бременни, 
предавания, интервюта. 
През уикенда се отдавам 
изцяло на семейството 
ми - това е любимото ми 
време, закусваме заедно, 
разхождаме се и се на-
слаждаваме един на друг. 

4 Тази година ти стана 
лице на национална 

кампания „Роди дете в 
България“ – кауза, заслу-
жаваща адмирации! Защо 
прие да застанеш зад 
кампанията и какво е тво-
ето участие в нея? 

Вероника: За мен е чест 
да бъда лице на толко-
ва свята и благородна 
кампания. Децата са 
най-голямото щастие, 
най-невинните същества 
и смисълът на нашето съ-
ществуване. Моята роля 
е чрез личен пример да 
дам увереност на повече 
млади родители да не се 
страхуват и да създават 
поколения. България е 
най-красивата държава и 
децата ни могат да растат 
сред най-богатата приро-
да. Тук имаме възмож-
ност да заведем децата 
си на планина, на море, 
да израснат, възпитава-
ни от едни от най-добрите 
учители, да се гордеят със 
силната ни история, по-
стижения и открития, кои-
то са поставили основата 

Вероника Стефанова

https://mamazona.bg/
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на едни от най-големите 
удобства по света. Бъл-
гария е най-прекрасната 
държава, в която може да 
родиш дете. Благодаря от 
сърце на основателя на 
кампанията Ивелина Ру-
скова за поканата и дове-
рието към мен. 

5 Знаем, че това не е 
първата благотворител-

на инициатива, с която ак-
тивно се ангажираш. Ще 
ни разкажеш ли повече за 
това? 

Вероника: Преди години 
създадох кампания в по-
мощ на момичета и мом-
чета, заболели от храни-
телни разстройства. Това 
е много лична кауза, за-
щото за болестите аноре-
ксия и булимия говоря от 
първо лице. Заедно с ле-
карите успяхме да помог-
нем на над 70 момичета 
и да ги спасим от капана 
на смъртта. Имаше моми-
чета с пагубно тегло от 24-
26 кг, много е трудно да 
подадеш ръка на човек, 
който се е предал и да му 
вдъхнеш желание за жи-
вот. В много от случаите 
преживявам психически 
всичко, през което съм 

Връх в модната кариера на красивата бъл-
гарка е наградата, която печели през месец 
септември 2019 г. по време на модната сед-
мица в Милано за най-добър модел, като за 
връчването на приза е избрана между 60 мо-
мичета от различни държави. Освен в Ита-
лия, Вероника е участвала в модните седми-
ци в Казахстан, Стокхолм, Румъния и Турция. 

Вероника Стефанова споделя, че се гордее 
с титлите и наградите, които е спечелила, но 
най-голямото й постижение се случва на 29 
март 2019 г. – денят, в който се ражда нейна-
та невероятна дъщеря Анжела.

Вероника Стефанова

https://mamazona.bg/
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СПОДЕЛЕНО - ОТ МАЙКИ ЗА МАЙКИ

 
МАЙКИ ЗА 

ПРОДУКТИТЕ 
НА

Няма по-голямо щастие 
от това детето да е здра-
во, всяка майка ще ви 
каже това. Но с настъпва-
щия есенно-зимен сезон, 
резките температурни 
амплитуди, вирусните ин-
фекции, да опазим децата 
си здрави може да бъде 
истинско предизвикател-
ство. Кои са верните по-
мощници в ежедневните 
малки ритуали за здраве, 
споделят с нас Еми, Цве-
телина, Петя и Елизабета  - 
четири прекрасни бъл-
гарски майки, избрали за 
децата си продуктите на 
Витабиотикс.

Като майка на две деца, всеки ден се сблъсквам 
с нормалните детски състояния – умора, главо-
болие, течащ нос, липса на апетит… Пепи е в тре-
ти клас и често вечер, след училище и съответ-
но работа, сядам да му помагам с домашните. 
Приятелка ми сподели за мултивитамини Уел-
кид Имун и веднага започнах да ги давам на де-
тето си, а той с нескрит ентусиазъм започна да 
ме пита всяка сутрин за тях. Определено забе-
лязвам разлика в общото му състояние – много 
по-жизнен се чувства, а това е от особена важ-
ност за него, тъй като усилено тренира футбол. 
Вкусът им е чудесен, а ползите – многобройни.

Еми, майка на Пепи, 9 г.

Цветелина, майка на 
Велина, 7 г.
Коя майка не би искала 
детето й да е здраво и из-
пълнено с енергия?! 
Мултивитамини Пепа 
Пиг осигуряват на детето 
ми всичко необходимо, 
за да се чувства добре. 
Повечето майки дават 
на децата си витамини, 
докато при нас не е така 
– тя сама си ги взима с 
удоволствие, донякъде 
като на игра, донякъде и 
като част от ежедневна-
та й грижа (нали знаете, 
става, мие си зъбките, 
облича се, оправя косата си и си взима любимата 
Пепа Пиг добавка). За мен, мултивитамини Пепа 
Пиг са верен помощник на всяка майка за поддър-
жане на здравето, енергията и устойчивостта на 
имунната система на детето си.

НАУКА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

https://mamazona.bg/
https://vitabiotics.bg/
https://vitabiotics.bg/
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СПОДЕЛЕНО - ОТ МАЙКИ ЗА МАЙКИ

Петя, майка на Ния, 5 г.

НАУКА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

Като майка, желаеща детето й да расте здраво и 
щастливо, избрах пробиотик Wellkid Pepa Pig за 
добавка към ежедневната разнообразна храна и 
приема на плодове и зеленчуци, задължителни 
за менюто на всяко дете. Удобни са за прием, под 
формата на бонбони с приятен вкус и аромат. Мал-
ката много ги харесва, а аз съм доволна и спокой-
на, че с тази хранителна добавка подкрепям иму-
нитета на детето си.

Елизабета, майка на Калина и Самуил, 9 месеца

Изключително внимателна съм към всичко, което 
давам на децата си, особено що се касае до здраве-
то им, защото те се родиха недоносени и преди да им 
давам каквото и да било, подробно се информирам и 
се консултирам с техния педиатър. Витамините на Ви-
табиотикс Wellbaby сироп ми бяха препоръчани от при-
ятелка, която ги дава на детето си. Първото, което ми 
направи впечатление, е изчистеното им съдържание, 
балансирано по такъв начин, 
че да осигури на децата всич-
ко необходимо за здравослов-
ното им развитие и подкрепа 
на имунната система, особено 
за променливото време през 
настоящия сезон. Вкусът им е 
много приятен и децата ги при-
емат с удоволствие.

https://mamazona.bg/
https://vitabiotics.bg/
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ЗА БЕБЕТАТА

ОСТРИ И РЕЦИДИВИРАЩИ 
ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА, 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕЦИЗНА 

ДИАГНОСТИКА

Острият цистит предста-
влява възпаление на 

стената на пикочния ме-
хур. Сред основните при-
чинители са Gram отрица-
телни бактерии, от които 
повече от 80 % са причи-
нени от  E.coli. В по-широк 
смисъл освен микроорга-
низми (бактерии, гъбички, 
вируси) КАТО се обсъждат 
и физически фактори, на-
пример излагане на студ 
и влага, недостатъчно до-
бра хигиена, замърсяване 
и др. Често провокиращи 
фактори са и посещения 
на басейн или след почив-
ка на море. 

Симптомите са позна-
ти. Началото е внезапно, 
най-често са налице чес-
ти позиви за уриниране, 
болка и парене при урини-
ране, може да се усеща и 
тежест или болка в облас-
тта на пикочния мехур. 
Изследването на урина 
е задължително. Лабо-
раторни изследвания на 
урина са задължителни, 
за да се определи точния 
причинител и да се назна-
чи лечение. Може да са 
налице и общи симптоми 
като повишена темпера-
тура, втрисане, влоше-
но общо състояние. При 

изследване на кръвната 
картина трябва да се пре-
ценят възпалителните 
промени. 

Масовата практика на 
предписване на антибио-
тици при първи симптоми 
на всеки остър цистит или 
самолекуване без про-
веждане на микробиоло-
гично изследване на ури-
на (т.нар. стерилна урина) 
води до развитие на рез-
истентни микроорганиз-
ми, неуспех в лечението и 
е предпоставка за чести 
рецидиви на инфекцията. 

Д-Р ЗОРКА 
УГРИНОВА

Д-р Зорка Угринова, обща 
медицина, клинична хо-
меопатия, преподавател 
по клинична хомеопатия 
към Европейска школа по 
клинична хомеопатия

https://mamazona.bg/
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ЗА БЕБЕТАТАд-р З. Угринова

Антибиотичната резис-
тентност вече е сериозен 
проблем в световен ма-
щаб.

УМНИ ПЕЛЕНИ ЗА 
БЕБЕТА И МАЛКИ 

ДЕЦА

Според статистически 
данни 1-8% от децата 

до 11-годишна възраст 
страдат от рецидивиращи 
ИПП. В кърмаческата въз-
раст боледуват по-често 
момчетата, след 1 г.- пре-
обладават момичетата. 
Възпаленията на пикоч-
ните пътища са вторият 
най-често срещан вид ин-
фекции след тези на гор-
ните дихателни пътища. 
Инфекции на уринарния 
тракт, които се забеляз-
ват късно причиняват 
силен дискомфорт на бе-
бето. През лятото множе-
ство фактори провокират 

повишената честота на 
тези инфекции. 

Късното лечение може да 
доведе до сериозни ус-
ложнения като хронични 
заболявания на пикочни-
те пътища и увреждане на 
бъбрека. Своевременното 
откриване на симптоми-
те, правилната диагноза 
са критерий за успешното 
лечение. 

От скоро в специализира-
ните детски магазини и в 
аптечната мрежа могат да 
се намерят т.нар. умни пе-
лени (Pine Smart). 

Pine Smart е иновативен 
продукт, първата и един-
ствена  пелена в света, 
която може да установи 
наличието на бактериал-
ни инфекции в пикочните 
пътища. Пелената може 
да открие инфекция с 

Gram негативни бактерии 
(най-често се касае за 
E.coli инфекция).

За да занесат урина за 
изследване в лаборато-
рията родителите трябва 
да вземат само сутрешна 
урина (т.е. само веднъж 
на ден).  Това обаче поня-
кога е много трудно, осо-
бено при бебета и особено 
при момичета. Това заба-
вя поставянето на диагно-
зата и своевременното 
започване на лечението. 
Умната пелена Pine Smart 
може да се използва по 
различно време през 
деня. По този начин се 
тестват различни проби 
от урина, което улеснява 
родителите и допринася 
за по-бърза и лесна пред-
диагностика. 

Препоръчва се пелената 
да се използва ежеднев-
но, най-добре след сутре-
шен тоалет. До пет мину-
ти след отделяне на ури-
на в пелената родителите 
трябва да следят за поя-
ва на розово оцветяване 
по срединната външна 
линия на памперса. Розо-
вото оцветяване може да 
бъде само от отделни ро-
зови участъци или по-хо-
могенно оцветена линия. 
И в двата случая резул-
татите се интерпретират 
като положителни. Това 
налага незабавна консул-
тация с педиатър и след-
ване на препоръките му. 

https://mamazona.bg/
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ЗА БЕБЕТАТА д-р З. Угринова

Острият цистит предста-
влява възпаление на 

стената на пикочния ме-
хур. Сред основните при-
чинители са Gram отрица-
телни бактерии, от които 
повече от 80 % са причи-
нени от  E.coli. В по-широк 
смисъл освен микроорга-
низми (бактерии, гъбички, 
вируси) КАТО се обсъждат 
и физически фактори, на-
пример излагане на студ 
и влага, недостатъчно до-
бра хигиена, замърсяване 
и др. Често провокиращи 
фактори са и посещения 
на басейн или след почив-
ка на море. 

Симптомите са позна-
ти. Началото е внезапно, 
най-често са налице чес-
ти позиви за уриниране, 
болка и парене при урини-
ране, може да се усеща и 
тежест или болка в облас-

тта на пикочния мехур. 
Изследването на урина 
е задължително. Лабо-
раторни изследвания на 
урина са задължителни, 
за да се определи точния 
причинител и да се назна-
чи лечение. Може да са 
налице и общи симптоми 
като повишена темпера-
тура, втрисане, влоше-
но общо състояние. При 
изследване на кръвната 
картина трябва да се пре-
ценят възпалителните 
промени. 

Масовата практика на 
предписване на антиби-
отици при първи симпто-
ми на всеки остър цистит 
или самолекуване без 
провеждане на микроби-
ологично изследване на 

урина (т.нар. стерилна 
урина) води до развитие 
на резистентни микро-
организми, неуспех в ле-
чението и е предпостав-
ка за чести рецидиви на 
инфекцията. 

Антибиотичната резис-
тентност вече е серио-
зен проблем в световен 
мащаб.

УМНИ ПЕЛЕНИ ЗА 
БЕБЕТА И МАЛКИ 

ДЕЦА

Според статистически 
данни 1-8% от децата 

до 11-годишна възраст 
страдат от рецидивира-
щи ИПП. В кърмаческа-
та възраст боледуват 
по-често момчетата, 
след 1 г.- преобладават 
момичетата. Възпалени-
ята на пикочните пъти-
ща са вторият най-често 

https://mamazona.bg/
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АСТРОЛОГИЯ

Децата, родени под знака 
на Везни, са много учтиви 
и възпитани момчета и 
момичета. Изглежда, че 
от раждането те са в със-
тояние да преговарят, да 
намерят вариант, който да 
отговаря на всички стра-
ни във всяка ситуация. В 
същото време тези деца 
са нерешителни: могат да 
се колебаят дълго време, 
преди да вземат някакво 
важно решение. Но пре-
ди това те определено 
ще преценят внимател-
но всички плюсове и ми-
нуси, ще проучат въпроса 
от всички страни, така да 
се каже. Повечето хора, 
родени под този знак, на-
истина не харесват спо-
ровете и конфликтните 
ситуации. Затова те се оп-
итват с всички сили да ги 
избегнат или се опитват 
да примирят всички. Най 

-важното нещо за млади-
те Везни е спокойствието 
и редът. Малко вероятно 
е тези деца да спорят от-
крито с родителите си или 
други роднини по някакъв 
въпрос. По -скоро те ще 
се опитат да организират 
размяна на мнения, така 
че „истината да се роди в 
спор“. Такива деца вярват 
в равенството и справед-
ливостта, търсят баланс 
във всичко. Силният на-
тиск, грубостта и грубост-
та могат лесно да обез-
покоят млад дипломат. 
Няма да му е лесно да се 
развива в такива условия. 
Следователно е възмож-
но с течение на времето 
самото бебе да стане лес-
но грубо с възрастни и 
приятели. Но по-скоро го-
вори за съмнение в себе 
си, страх от разкриване 
на тази „ужасна“ тайна. 

ДЕТЕТО, ЗОДИЯ ВЕЗНИ

ИВЕЛИНА РУСКОВА
 
Ивелина Рускова е  професионален астро-
лог, популярна със статиите си в списание 
Осем и своята рубрика в Шоуто на Мавриков. 
Щастлива Майка на две дълго чакани моми-
ченца - близначките Ивон и Никол. Основа-
тел на фондация Мечта за Дете, помагаща на 
жени с репродуктивни проблеми.

Ето защо е изключител-
но важно родителите да 
научат детето си да бъде 
смело не само външно, но 
и вътрешно. 
Ако имате верен прия-
тел ... Най -добрата роди-
телска среда за младите 
Везни е кръг от истински 
приятели. За тях е важно 
да почувстват рамото на 
другар във всяка ситуа-
ция, да разберат, че той не 
е сам и приятелите винаги 
ще се притекат на помощ. 
Само в такава среда тези 
момчета се отварят и по-
казват своите таланти 
- за изкуство, преговори, 
творчество. Най -голя-
мото предизвикателство 
за малките Везни е да 
избират между нещо. За 
да съкрати времето за 
мислене, детето вероят-
но ще поиска помощ от 
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възрастни, на които има 
пълно доверие: родите-
лите, бабите и дядовците. 
Решението ще бъде взе-
то точно това, предложе-
но от близките. Въпреки 
че е възможно след това 
детето да промени реше-
нието си. За родените под 
знака на Везни е много 
важно всичко, което ги 
заобикаля, да е наистина 
красиво. За родените под 
знака на Везни е много 
важно всичко, което ги 

заобикаля, да е наисти-
на красиво: цветя в стая-
та, играчки, дрехи, мебе-
ли в стаята. Естетиката, 
външният вид, цветовите 
комбинации, последни-
те иновации, марки са от 
голямо значение за тях. 
Само заобиколен от кра-
сиви, хармонични неща 
според него, детето Везни 
ще се чувства комфортно 
и хармонично. Така че не 
е изненадващо, че такива 
деца обичат да посеща-

ват скъпи ресторанти с 
родителите си, да се хра-
нят на красиво подредена 
маса с необичайни уреди. 
Стаята им може да не е в 
перфектен ред, но няма 
съмнение, че всички при-
ятели ще помолят родите-
лите си да „направят съ-

https://mamazona.bg/
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ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА ДЕЦАТА И 
ДИГИТАЛНИТЕ 
УСТРОЙСТВА

Боряна Мургина по профе-
сия е логопед. Завършила 
е магистърска програма 
„Езикова и речева пато-
логия“. Своята кариера 
започва през 2014 година, 
като създава Логопеди-
чен и обучителен център 
„Мечо Пух“. Професионал-
но се е насочила  към: 

• Езиковото и говорно 
изоставане през ран-
ното детство; 

• Нарушение на артику-
лацията , плавността 
на речта.  

Боряна прави диагностич-
ни консултации на лица 
с речеви, емоционални и 
поведенчески нарушения 
от всички възрасти.
Като жена и родител смя-
та, че децата са прекрасни 
невинни същества и кол-
кото по-рано инвестираме 
в тях времето и внимание-
то си, толкова по-добър 
живот ще имат те. Всеки 
един родител, учител, бли-
зък трябва да наблюдава 
децата около себе си, да 
не пренебрегва малките 
сигнали в поведението 
и държанието на детето, 
които биха показали, че 
развитието му не е в пра-
вилната посока.

БОРЯНАМУРГИНА

Технологиите и децата, 
колкото полезни, тол-

кова и опасни за ранното 
детско развитие. Техноло-
гиите бързо и необратимо 
навлязоха в нашия живот 
и ежедневие. Наистина 
правят живота ни по-ле-
сен, но крият и доста опас-
ности при използването 
им от децата. Ново амери-
канско проучване доказ-
ва, че колкото повече де-
цата на възраст между 6 
месеца и 2 години използ-
ват таблети и телефони, 
толкова е по-вероятно те 
да имат говорни пробле-
ми. По данни на ЮНЕСКО 
93% от съвременните 
деца между 3 и 5 години 
прекарват пред екрана 28 
часа седмично, т.е. около 
4 часа дневно. Това заба-
вление напълно устройва 
родителите, но крие опас-
ни последици за децата 
пред дисплея на таблета, 
телефона или телевизора 
. Използването на техно-
логиите за ангажиране 
на детското внимание 
се оказва доста опасно. 
Безплатната и лесно дос-
тъпна „детегледачка”пла-
щаме с нервната система 
на децата си, с тяхната 
способност да се концен-
трират, и със способнос-
тта им да възприемат за-
обикалящата ги реалност. 
Екип американски учени 
под ръководството на пе-

диатъра д-р Катрин Бир-
кен, проследили 900 деца, 
чиито родители отбеляз-
вали детайлно времето, 
което те прекарвали пред 
екраните на таблети или 
телефони. След анализ 
на говорните умения на 
децата се установява, че 
20% от децата прекарвали 
средно 28 минути на ден 
пред екрана. Всяко 30-ми-
нутно увеличение на това 
време се свързвало с 49% 
повишение на риска от за-
бавяне в говора. Учените 
не открили връзка между 
електронните устройства 
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и другите форми на ко-
муникация като жестове, 
език на тялото и социал-
но взаимодействие. В ре-
зултат на това препоръч-
ват деца под 18-месечна 
възраст да нямат абсо-
лютно никакъв достъп 
до мобилни и електронни 
устройства, с изключение 
на видео разговори с ро-
дителите. Шумът и актив-
ността от екрана могат 
да са разсейващ фактор 
за малките деца и да до-
ведат до прекъсване на 
връзката им с родителите, 
категорични са педиатри-
те. Днес, с нарастващата 
популярност на смарт-
фоните и таблетите, се 
предполага, че този про-
цент е много по-висок. 
Повече от 40% от децата 

до 2-годишна възраст 
използват мобилни ус-
тройства, според изслед-
ване от 2013 г. Мишел 
Макрой-Хигинс и Карлин 
Колкър са автори на кни-
гата „Време за разговор: 
Какво трябва да знаете за 
речевото и езиковото раз-
витие на детето ви“, която 
обяснява как се развиват 
говорните умения при бе-
бетата и малките деца. 
Макрой-Хигинс, работила 
със стотици деца като те-
рапевт, заявява, че не е 
изненадана от изводите 
от проучването. „Отдавна 
е известно, че малките 
деца научават езика най-
добре чрез общуване и ко-
муникация с други хора. 
Знаем и че деца, които 
слушат по-малко реч 

вкъщи, имат по-слаби го-
ворни умения и по-беден 
речник“. „Първите две го-
дини са страшно важни за 
децата и за техния по-на-
татъшен успех в ученето. 
Забавянията може да се 
свързват с трудности с 
четенето и писането в на-
чалното училище, така че 
през тези първи години 
речевото влияние върху 
децата е много, много ва-
жно“, допълва тя. Повече-
то родители днес предпо-
читат да дадат на детето 
си телефон или таблет, 
за да стои то мирно и да 
не създава проблеми. 
Експертите обаче са кате-
горични, че най-добрият 
съвет към родителите е 
да общуват с децата си - 
да им говорят, да играят 
с тях, да използват много 
и различни думи, да им 
показват неща, да им ги 
обясняват и да им разказ-
ват истории. Абсолютно 
противопоказно е деца до 
2 годишна възраст да гле-
дат телевизия и да използ-
ват всякакви електронни 
устройства и занимания. 
Използването им вреди 
на развитието и най-вече 
засяга речта и говорене-
то. В ранна възраст детето 
се нуждае от физически 
контакт и жива комуника-
ция, защото това е пери-
одът, в който се формират 
навиците за говорене. От 
използваните електрон-
ни устройства получават 
еднопосочна реч, която 
ги приканва към слуша-

Боряна Мургина
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не, но не и към говорене. 
Те трупат речников запас, 
но говорният апарат оста-
ва недоразвит. За разви-
тието на речта в бебешка 
възраст е нужно родите-
лете да говорят и да обяс-
няват за него на детето и 
по възможност да онагле-
дяват това, за което се го-
вори, като същевременно 
детето е участник в тази 
комуникация. Гледането 
на филми също влияе от-
рицателно на слуховото 
внимание и речевата па-
мет. Думите по телеви-
зията се променят много 
бързо и като цяло се на-
рушава възприемането на 
речта. За съжаление все 
по-често забелязваме бе-
бета вторачени в екрана 
на телефона или таблета. 
Под претекст, че иначе не 
иска да се храни напри-
мер, майката междувре-
менно подава лъжичка и 
сменя видео след видео. 
Това е прекалено и дори 
безотговорно. Дигитал-
ните устройства измести-
ха играчките от детското 
внимание. От родителите 
зависи какво да позволя-
ват и какви граници да по-
ставят. Не е нужно децата 
да растат изолирани от 
технологиите, но е разум-
но да ги въвлечем в този 
„виртуален свят“, когато 
са около 5 – 6-годишни, и 
то с целенасочено използ-
ване. Важно е да знаем 
какво предпочитат деца-
та ни , какви приложения 
използват и какви игри 

играят. Информационни-
ят поток, идващ от екрана, 
превишава възможности-
те на детето да го възпри-
еме и самостоятелно да 
го преработи. То често не 
може да установи връзка 
между изображението и 
чутия текст. Понижава се 
любознателността му и то 
става пасивно. В много от 
детските филмчета, а и в 
рекламите са използвани 
ярки цветове и резки зву-
ци, които оказват негатив-
но влияние върху детска-
та психика. Намалява на-
гледно образното мисле-
не, характерно за децата 
в тази възраст, и се сни-
жава обемът на паметта 
им. Съвременните деца в 
повечето случаи общуват 

за кратко с възрастните. 
Много по-често те общу-
ват с телевизора. Но реч-
та, излизаща от екрана, 
остава като трудно пре-
работен набор от чужди 
звукове. Ето защо децата 
предпочитат да мълчат, а 
се изразяват с викове и 
жестове. Не е ествествено 
да се изучава чужд език 
посредством гледането 
на телевизия или клипче-
та. Според много родите-
ли така децата овладяват 
голяма част от речника 
си на чуждия език. Ези-
кът е многопластов и не 
е само определен брой 
думи, които можем да 
кажем. Овладяването на 
речта в ранна възраст се 
случва само чрез непо-

ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА Боряна Мургина
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средствено общуване, в 
диалог. По този начин се 
включват не само слу-
хът и артикулацията, но 
и действията, мислите и 
чувствата. За да прогово-
ри детето, е необходимо 
речта да бъде включена 
в конкретни практически 
действия, така че то да 
има реални впечатления 
и общуване с възраст-
ни. В последно време пе-
дагозите отбелязват, че 
при все повече деца се 
наблюдава „дефицит на 
вниманието”, като децата 
трудно се концентрират 
продължително време, 
наблюдават се хиперак-
тивност, разсеяност, бър-
за превключваемост от 
една дейност към друга. 

ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА

За много от децата ста-
ва трудно да възприемат 
слухова информация. Чу-
тата реч не предизвиква 
у тях никакви образи и 
устойчиви впечатления. 
По тази причина децата 
с дефицит на внимание-
то трудно четат, те разби-
рат само отделни думи и 
кратки изречения, които 
трудно свързват в текст. 
Четенето става безинте-
ресно, скучно и нежела-
но. Още един факт, който 
все повече се забелязва, 
е, че рязко се снижават 
въображенито, фантази-
ята и творческата актив-
ност на децата. Те губят 
способност и желание да 
се занимават с нещо. Не 
проявяват усилие да из-

мислят някоя нова игра, 
да съчинят приказка, да 
си създадат нов въобра-
жаем свят. Скучно им е да 
рисуват, конструират, да 
измислят нови сюжети. 
Предпочитат да общуват 
с дигиталното устройство 
и да получават нови раз-
влечения наготово.

Боряна Мургина
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