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СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Скъпи бъдещи родите-
ли, при раждането мо-

жете да вземете преван-
тивни мерки за Вашето 
дете чрез съхраняване на 
стволовите клетки от пъп-
ната връв. Пъпната връв е 
много специален и достъ-
пен източник на стволови 
клетки. Никога повече те 
няма да бъдат толкова 
многобройни, млади и 
здрави, колкото са по вре-
ме на раждането. Ценни-
те клетки се събират без 
риск, напълно безболез-
нено за майката и дете-
то, непосредствено след 
прерязването на пъпната 
връв. VITA 34 е вашият на-
дежден партньор. Съхра-
няват стволови клетки от 
пъпна връв от 1997 г., 25 

години успешен опит. Сле-
дователно това ги прави 
най-опитната и най-го-
ляма банка за стволови 
клетки в Европа, нареж-
дат сред първите лидери 
в света на най- големите и 
влиятелни банки за ство-
лови клетки, като се отна-
сят с индивидуална грижа 
към всяко семейство.
От една стволова клет-
ка се развива цялото чо-
вешко тяло - оплодената 
яйцеклетка. Чрез възпро-
извеждане и диферен-
циране, тя образува над 
200 различни типа клетки 
- кръвни, мускулни, нерв-
ни клетки. Дори и след 
раждането, стволовите 
клетки ни карат да растем 
още повече. Те контроли-

рат възстановяването от 
наранявания и заболява-
ния, чрез тях телата ни са 
способни да се регенери-
рат през целия ни живот. 
Въпреки това, стволови-
те клетки са склонни да 
се делят все по-малко и 
по-малко с напредването 
на възрастта. Смята се, 
че срокът на съхранение 
на стволови клетки е нео-
граничен. Причината е, че 
метаболитните процеси 
вътре в клетката напълно 
спират при температура 
под -130°C. Учени от Ин-
ститута за биомедицина 
Фраунхофер приемат, че 
стволовите клетки могат 
да се съхраняват в про-
дължение на векове. Vita 
34 предоставят на семей-
ствата уникална 50 – го-
дишна финансова застра-
ховка на пробата за дъл-
госрочно спокойствие за 
семействата. 
С Vita 34 получавате 
най-висок клас услуги. 
Транспорт със специален 
куриер, лицензиран за 
медицински проби. Съх-
ранието на пробите става 
в крио сакове, разработе-
ни специално за тази цел, 
под компютърен контрол, 
при приблизително  -180 
до - 196 °C. Vita 34 гаран-
тира надеждното дълго-

https://cells4good.com/

https://cells4good.com/
https://cells4good.com/


трайно съхранение, така 
че стволовите клетки да 
са на разположение, кога-
то е необходимо, в най-до-
бро качество дори след 
години, спазвайки всички 
стандарти за качество и 
изисквания за безопас-
ност, тъй като притежават 
най- високата степен на 
международна акредита-
ция - GMP, FACT Net Cord, 
AABB, CBA и др. Техно-
логичното лидерство на 
Vita34, което осигурява 
уникален достъп до три 
технологии за обработка 
и патент за кръвния сак 
за максимално вземане, 

са гаранцията за високи 
резултати и запазване 
на пълния потенциал на 
пробата ви. Vita34 прите-
жават 12 лаборатории и 
присъствие в 32 държави, 
българските семейства 
вече са част от голямото 
семейство на Vita34, съх-
раняват стволовите си 
клетки в Германия. Ако 
посетите Лайпциг, ще Ви 
предоставят възможност 
да погледнете „зад кули-
сите“ на тяхната уникална, 
първата в света стъклена 
лаборатория и да просле-
дите процеса по съхране-
ние на живот.

Стволовите клетки се из-
ползват за лечение на 
сериозни заболявания 
през последните 70 го-
дини. Още през 1988 г. 
aмерикански и френски 
лекари доказват използ-
ването на хемопоетични 
стволови клетки от пъпна 
връв. Стволовите клетки 
от кръвта от пъпна връв, 
се прилага както алоген-
но на друг пациент, така 
и автоложно – на същия 
пациент. Първото доку-
ментирано приложение е 
било при пациент (момче) 
с анемия. 
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От тогава, кръвта от пъп-
ната връв е преливана 
повече от 40000 пъти, 
за лечение на около 100 
индикации (левкемии, 
миелом, лимфом, миело-
диспластични синдроми, 
анемии...), които са при-
ети за стандартна тера-
пия. В допълнение към 
кръвта от пъпната връв, 
самата пъпна връв има 
доказан терапевтичен по-

тенциал. Така стволовите 
клетки от кръв и тъкан на 
пъпната връв се доказват 
за лечение при мозъчни 
увреждания, церебрална 
парализа, аутизъм, лече-
ние на сърдечни дефекти, 
белодробни заболявания, 
автоимунни заболявания, 
метаболитни нарушения и 
много други. Доверявай-
ки стволовите клетки на 
Vita 34 вие имате най- оп-

итният партньор до вас, с 
най- голям брой успешни 
трансплантации по цял 
свят. За спокойствие и 
сигурност за днес и утре 
за цялото семейство, не 
изпускайте уникалната 
възможност да запазите 
стволови клетки при раж-
дането!
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Ендометриоза като причина за 
стерилитет
Интервю с Анна Стефанова
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ЕНДОМЕТРИОЗА

Ендометриозата е до-
брокачествено  забо-

ляване при жените. Изра-
зява се в това, че извън 
маточната кухина същест-
вува ендометриална тъ-
кан ( това е тъканта, която 
отпада при менструация)  
, функционираща под кон-
трола на яйчниковите хор-
мони.   Може да се класи-
фицира като генитална и 
извън генитална ендоме-
триоза.
Засяга все повече жени в 
репродуктивна възраст и 
е все по-честа ,в послед-
ните години, причина за 
стерилитет.  За съжале-
ние в повечето случай се 
диагностицира късно или 
лечението закъснява и 
това води до напредване 
на заболяването. По би-
ологичната си същност 
то е доброкачествено, но 
с бавен и прогресиращ 
ход. По  обобщени данни 
при около 15%  от жените 
със стерилитет се открива 
като единствена причина. 
Страшното  е ,че колкото 
по- напреднало е заболя-
ването, толкова повече 
намалява яйчниковият 
резерв и забременяване 
се случва по- трудно, дори 
с помощта на асистирани 
технологии (АРТ).  Пови-
шената честота на раз-
пространение се дължи 
на отлаганото във време-
то забременяване.

 Като клинична картина 
протича доста различно. 
Най-често се характери-
зира с болка по време 
на менструация или по-
лов контакт, но може да 
протече и безсимптомно. 
Менструалните смущения 
са по- редки. Обикновено 
жените с начална едно-
метроза имат редовна 
овулация. По обилни мен-
струации се наблюдават, 
когато има засягане на 
матката- така наречената 
аденомиоза. 
Механизмът,  по който 
ендометриозата води до 
стерилитет е , че създава 
възпалителна реакция 
в организма и образува 
сраствания, които анга-
жират маточните тръби и/ 
или нарушават овулация 
, при напреднал стадий. 
Така се нарушава проце-
сът на отделяне и транс-
порт на яйцеклетката до 
маточната кухина. Когато 
ендометриозата засяга 
яйчници води до изчерп-
ване на техният резерв и 
влошаване на качеството 
на яйцеклетките, съот-
ветно води до по-малък 
процент  развиващи се  
ембриони и по-ниска ус-
певаемост при АРТ. 
Хубавото е , че със съвре-
менните ехографски въз-
можности  се визуализира 
рано стадий, при редовни 
профилактични прегле-

ЕНДОМЕТРИОЗА КАТО 
ПРИЧИНА ЗА СТЕРИЛИТЕТ

Доктор Елена Бангеева за-
вършва медицина през 2012 
г. в Медицински Универси-
тет –София, с отличен успех.  
През 2014 г.  специализира ‘‘ 
Ендоскопска гинекологична 
хирургия “ ,като придобива 
международни сертификати 
( Белгия и Франция) и се спе-
циализира в лапароскопски 
операции за отстраняване 
на доброкачествени образо-
вания върху матката и яйч-
ниците , включително ендо-
метриоза и операции преди 
инвитро оплождане.
 През 2015г. започва работа 
в областта на ‘‘ Асистира-
ните репродуктивни техно-
логии“   и придобива бъл-
гарски и европейски серти-
фикати. Посещава най-голе-
мите световни и европейски 
конгреси по ‘‘Акушерство, 
Гинекология и Асистирана 
Репродукция“. 2017 г . при-
добива магистърска степен 
по “ Здравен мениджмънт 
и обществено здраве‘‘. Д-р 
Бангеева е специалист по 
репродуктивна медицина 
и в момента водещ лекар в 
„Репродуктивен Център До-
верие“  към болница „ Дове-
рие“.
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ЕНДОМЕТРИОЗА

ди. След като се диагно-
стицира ендометриоза 
се изготвя индивидуален 
план при всеки пациент , 
в зависимост от възрас-
тта и репродуктивните му 
желания. Изключително 
важно е да се проследя-
ват пациентите с начална 
ендометриоза, особено 
когато нямат желание или 
възможност за бързо заб-
ременяване. Най-доброто 
лечение при пациенти с 
начална еднометриоза е 
бременността. Когато  се 
диагностицира на по-къ-
сен етап  и на ехографски 
преглед се установят така 
наречените „шоколадови“ 
кисти лапароскопията е 
златен стандарт за лече-
ние.  Към нея се прибягва 

при големина на кистите 
около или над 3 см. Тя е 
метод за диагностика ,ле-
чение  и стадиране на за-
боляването.  
При комбинирана причи-
на за безплодие с мъжки 
или тубарен фактор плюс 
еднометриоза (на което 
често се натъкваме) тряб-
ва да се направи консул-
тация със специалист по 
репродуктивна медицина 
и да се премине към инви-
тро оплождане, без да се 
губи ценно време. 
Като превенция на това 
заболяване се счита 
по-ранното забременява-
не , раждане и редовни 
ехографски прегледи . За 
съжаление в съвремен-
ните условия на живот по 

една или друга причина 
се отлагат репродуктив-
ните планове и жените 
стават майки за първи 
път в по-късна възраст. 
От биологична гледна точ-
ка след 30 и особено след 
35 години рязко намаля-
ва яйчниковият резерв 
и се увеличава процента 
на ендометриоза и други 
доброкачествени заболя-
вания.  Затова  тези паци-
енти трябва да обръщат 
повече внимание на ре-
продуктивното си здраве 
и при поява на симптоми 
да търсят специализира-
на помощ.
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ИНТЕРВЮ

АННА СТЕФАНОВА

Mrs Bulgaria 2017 Europe 
Анна Стефанова

0895600922
https://www.facebook.com/chocolates2302/

1 Прекрасна и отдадена 
майка, Мисис Бълга-

рия, мастър шеф, автор на 
книги… Ти си всестранно 
развита и много талант-
лива личност. Има ли още 
нещо, което не знаем за 
Анна Стефанова?
Анна: Аз от малка съм чо-
век на изкуството, най-ве-
роятно наследство от моя 
баща, който много добре 
рисува, както и аз. Но не 
се занимавам от години с 
това си начинание.

2Как съчетаваш ангажи-
ментите си със семей-

ството, майчинството и 
настоящата бременност?
Анна: Като човек, който 
никога не спира да рабо-
ти, съм направила добра 
организация, за да се 
случва всичко. Понякога 
обаче дори „супер мама“ 
се изморява, особено 
сега.:)

3 Как двете ти прекрасни 
момчета приеха набли-

жаващата поява на новия 
член на семейството?
Анна: Всички много се 
вълнуват, особено Алекс 
и Мони.
Мони всеки ден пита: 
„Мамо, кога ще изкараме 
бебето?“ и постоянно го 
търси в бебешкото легло.

4С какво тази бремен-
ност е по-различна от 

предходните?
Анна: Ами ще бъде мо-
миче, явно затова е дос-
та различно всичко, като 
чувство и също така фи-
зически някак си се чувст-
вам различно.

5Подготви ли се вече за 
предстоящото ражда-

не, набави ли всичко не-
обходимо за първите дни 
с бебето у дома?
Анна: О, да! Вече имам 
опит с първите две деца 
и не чаках до последния 
момент, както правят по-
вечето майки.

Прекрасната Анна Стефанова – Мисис България Европа 
2017 година, майка ва две деца, в очакване на третото 
чудо. Като малка дядо й я тласнал към готвенето. Заед-
но са правили кекс, обичала е да сервира на родители-
те си.От три години прави шоколадови бонбони и вкусни 
сладкиши за близки и познати. Анна Стефанова е един 
от емблематичните участници в MasterChef. Тя мечтае да 
има собствена сладкарница, а в същото време пише кни-
ги за деца. През месец май излезе и книгата й „Принцеса 
Анна“. Малко след това издава и малко издание за оцве-
тяване за децата. През ноември излезе и новата й книга 
„Принцеса Анна и празничната торта“.

https://mamazona.bg/
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ИНТЕРВЮ

6. Как протича ежедне-
вието ти в момента?

Анна: Аз не спирам да 
работя за моята марка 
Anna’s Chocolates, много 
нови неща готвя и се на-
дявам всичко да е наред 
с бебето, за да продължа-
вам да радвам хората с 
тези шоколадови изкуше-
ния.

7Знаем, че като мастър 
шеф, много държиш на 

храненето. Ще споделиш 
ли с бъдещите майки как 
се храниш, на какво на-
блягаш и какво избягваш 
по време на бременност-
та?
Анна: Както казах, тази 
бременност е доста раз-
лична и първите месеци 
не ядях никакво месо, 
отвращаваше ме. Но сега 
вече си хапвам всичко. 
Гледам да наблягам на 
плодове, зеленчуци и 
месо, но    имам и прегре-
шения с някой сладкиш.

Благодарим ти за този 
разговор!

Анна:  И аз ви благодаря и 
желая да бъдете здрави и 
не спирайте да мечтаете, 
защото мечтите се сбъд-
ват на тези, които вярват 
в тях!

https://mamazona.bg/
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РЕДАКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ

Коледа наближава, а 
вие вече сте получили 
най-мечтания подарък – 
своята рожба. За да бъдат 
празниците незабравими 
за цялото семейство, ви 
предлагаме следните ня-
колко съвета:
1. Освободете се от всич-
ко ненужно
Преди празниците прегле-
дайте и отделете бебешки-
те вещи, от които вече не 
се нуждаете. Дайте ги за 
благотворителност, опа-
ковайте ги в съхранение 
за следващото дете или 
ги предайте на бременна 
приятелка. По този начин 
ще имате място за всички 
подаръци, които предстои 
да получите за бебето.
2. Създайте списък с 
предпочитани за вашето 
бебе подаръци
Повярвайте, това ще по-
могне не само на вас, но 
и на вашите близки, които 
в лутане и чудене как да 
изберат перфектния пода-
рък за бебето, са склонни 
да купуват излишни или 
непрактични неща.
3. Прекарвайте време с 
бебето
Най-добрият подарък, 
който можете да напра-
вите на детето си? Време. 
Определете един ден по 
време на празниците за 
семейството — без паза-
руване или изпълняване 
на рутинни ангажименти. 
Просто време за вас. Бе-

бето ще хареса допълни-
телното внимание, а вие 
ще харесате възможност-
та да забавите темпото 
със семейството си.
4. Четете празнични книги
На пазара има голямо 
разнообразие от изда-
ния за деца, посветени на 
празниците. Купете специ-
ална коледна книга с кра-
сиви илюстрации, след 
това я изваждайте всеки 
декември и я прочитай-
те отново. С израстване-
то си, детето ще заобича 
този специален момент и 
е добър начин след време 
да стимулирате мъничето 
да се опитва да разпоз-
нава буквите или само 
да разказва историите от 
книжката.
5. Купете един специален 
подарък
Ако ви предстои да прека-
рате първата Коледа с ва-
шето съкровище, може да 
помислите за специален 
подарък, който да остане 
за спомен. Съветваме ви 
да се насочите към пода-
рък, който детето ще цени 
като възрастен. Какъв да 
бъде той, оставяме на ва-
шето въображение.
6. Украсете стаята на бе-
бето
Бебетата обичат блясъка 
на коледните празници. 
Уверете се обаче, че ни-
коя от поставените колед-
ни декорации не излъчва 
дразнеща очите светлина, 

която би нарушила ком-
форта и спокойствието на 
бебето.
7. Празнична фотосесия
Със сигурност сте виж-
дали разкошни семей-
ни коледни фотосесии и 
нямате търпение да си 
направите такава. И ние 
смятаме, че трябва да го 
направите! Ако обаче ня-

https://mamazona.bg/
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РАЖДАНЕ

мате възможност да по-
сетите специализирано 
място за целта, опитайте 
да се справите сами вкъ-
щи. Позволете на бебето 
да играе с нещо, свързано 
с празника – като плюше-
но еленче или шапка на 
Дядо Коледа – и правете 
снимки, докато то изслед-
ва новата придобивка. 
Ако бебето е твърде мал-
ко, за да играе, поставете 
го в празнична обстанов-
ка. След като направите 

перфектния кадър, качете 
снимката си на уебсайт, 
който създава празнични 
картички. Лесна работа!
8. Стимулирайте сетивата 
му
Позволете на вашето бебе 
да изживее празниците 
чрез сетивата си. Нека до-
косне и помирише клонче 
от коледната елха и ти-
пичните за празника аро-
мати. Радвайте очите му с 
украсата или блестящите 
декорации. Потропвайте 

с пръсти по звънчета и 
слушайте празнична му-
зика. И ако бебето ви е 
достатъчно голямо, дайте 
му да опита някои специ-
ални празнични храни. 
То ще хареса новостта 
на всичко това, а вие ще 
изпитате истинско вълне-
ние от това да гледате как 
първата Коледа на бебето 
оживява!

Надя Станоева

https://mamazona.bg/
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МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ
Органи в малкия таз и тазово дъно – 
защо е толкова важно да се грижим 
за добрия тонус на тазовото дъно?
Етерични масла за децата през есен-
но-зимния сезон
Кога ще проговори детето
Да разберем „лошото поведение“ на 
децата
Детето зодия Стрелец - приключе-
нец, креативен, волеви
Храненето по време на бременност и 
кърмене

https://mamazona.bg/
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ОРГАНИ В МАЛКИЯ ТАЗ И ТАЗОВО ДЪНО – 
ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖНО ДА СЕ ГРИЖИМ 
ЗА ДОБРИЯ ТОНУС НА ТАЗОВОТО ДЪНО?

Знаете ли, че 64% от же-
ните от европеидната 

раса имат слаба съедини-
телна тъкан и са предраз-
положени и към разшире-
ни вени, и към хеморои-
ди? Това също е предпос-
тавка много жени да се 
срещат често със смъква-
не на матката и влагали-
щето след раждане. Бре-
менността и раждането 
могат да натоварят силно 
тазовата диафрагма и ор-
ганите на малкия таз и да 
доведат до птоза. Други 
причини могат да бъдат 
травми в областта на таза, 
хирургична интервенция, 
затлъстяване, увреждане 
на нервни влакна, като 
половия нерв и опашните 
нерви.

Тазовата диафрагма под-
държа целия органоком-
плекс, участва в диша-
нето на тялото, а също 
обезпечава функции, като 
пикочоотделянето, дефе-
кацията, коитуса (при же-
ната) и раждането. 

Често може да прочетете, 
че симптомите на отслаб-
ване на тазовата диафраг-
ма и смъкване на органи-
те са: неконтролируемо 
изпускане на урина, болки 
при полов акт, напреже-
ние и мускулни спазми 
в областта на таза, но не 

само това са симптомите на които трябва да обърнете 
внимание. 

Един от ранните признаци на отслабена тазова диаф-
рагма е провисването на кожата от вътрешната страна 
на бедрата, защото се уврежда кожния клон на поло-
вия нерв. Странните подутини, наподобяващи затлъс-
тяване около коляното, също се дължат на напреже-
ние в обтураторната мембрана и притискане на обту-
раторния нерв.

 

 Други признаци са:

• Венозна мрежичка по 
страничните повърхно-
сти на бедрата, заради 
натягане на широката 
фасция на бедрото. 

• Ранен признак, на който 
да обърнем внимание 
е бялото течение, което 
не преминава чрез кон-
венционално лечение. 
То свидетелства за на-
рушение в лимфоотока 
и така лимфата намира 
изход през влагалище-
то.

• Напрежението по стра-
ничната линия може да 
доведе до коксартроза, 
защото средния седали-
щен мускул повлича на-
горе бедрената кост. 

• Друг очевиден признак 
за слабост на тазовата 
диафрагма са X-образ-
ните крака, валгусна де-
формация. 

• Смъкване на матката, 
стените на влагалището, 
стените на правото чер-
во, спадане на пикочния 
мехур.

https://mamazona.bg/
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• Слабостта на тазовата 

диафрагма довежда и 
до смъкването в малкия 
таз на бримки на тънки-
те черва – тампонада и 
нарушение на венозния 
и лимфния оток. Тежки 
стадии са оточност, син-
кавост на долните край-
ници, чак до елефантиа-
за (слонска болест).

Упражненията на Кегелс, 
се считат както за профи-
лактични, така и за въз-
становяващи тонуса на 
тазовото дъно и органите 
на малкия таз, но това е 
наполовина вярно, защо-
то само тези упражнения 
няма да възстановят тя-
лото ви, а могат дори да 
навредят, ако се правят 
само и единствено те, а 
се пренебрегват остана-
лите мускули на тялото, 
като и зоните на твърде 
голямо напрежение. Ре-
зултат може да се постиг-
не само при холистичен 
подход, като се направи 
програма за развитие на 
мускулатурата на цялото 
тяло, както на торса, така 
и на долните крайници. 
Практиките за отпускане 
и на освобождаване на 
напрежението от тялото 
и на твърде спазмирани-
те и тонизирани мускули 
са също толкова важни, 
колкото и практиките за 
развитие на мускулите. 
Балансирана диета, съ-
държаща необходимите 
мазнини, аминокисели-
ни и въглехидрати също 
би оказала благоприятно 
въздействие върху това 

състояние. 

Йога

Практиките по йога мо-
гат да ви помогнат, както 
да стегнете отслабените 
мускули, така и да отпус-
нете твърде натегнатите. 
Последователността на 
упражненията за тазово 
дъно в йога наблягат на 
тазобедрените адуктори, 
абдуктори, тазовото дъно 
и напречните коремни 
мускули, което помага да 
се създаде стабилност на 
таза, но също така разви-
ват хармонично и оста-
налите мускулни групи, 
освобождават от стрес 
нервната система и под-
помагат релаксацията, 
хармоничното огъвкавя-
ване и стимулират бла-
гополучието на тялото. 
А йога за бременни под-
готвя тялото за по-леко и 
безболезнено раждане. 

Остеопатия

Остеопатичните техники 
могат да са много ефек-
тивни, защото позволяват  
да се отстрани дисфунк-
цията, като създават 
условия при които орга-
низмът започва да се са-
молекува. Висцералната 
остеопатия работи с всич-
ки вътрешни органи. Тех-
никите не са агресивни и 
следват фасциите, но по-
магат да се свали напре-
жението от напрегнатите 
и спазмирани мускули, 
да се освободят, като по 
този начин възстановя-
ват хармонията. Остеопа-
тичните методи се спра-

вят също със спазми и 
дисфункции на нервните 
влакна, на костната сис-
тема и така въздействат 
оздравително на цялото 
тялото. Добрият остеопат 
може да ви помогне както 
в профилактиката, така и 
в лечението на птоза на 
органите в малкия таз, а 
остеопатията по време 
на бременността може 
да бъде безценна за леко 
раждане и облекчаване 
на неприятните и поняко-
га болезнени симптоми 
на бременността.

Не забравяйте, че редов-
ният двигателен режим, 
пълноценната храна, ран-
ното лягане вечер и навре-
менното освобождаване 
от стрес или избягването 
му, са най-добрата профи-
лактика за вашето здра-
ве. А холистични методи, 
като йога и остеопатия, 
не бива да бъдат прене-
брегвани, когато говорим 
за профилактика, но и за 
възстановяване здравето 
на вашето тяло. 

Венета Евтимова, 

Холистичен терапевт йога 
и остеопатия

www.happinessmagnet.
online
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ДАНИЕЛА СЕЧКОВА
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

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
ЗА ДЕЦАТА ПРЕЗ 
ЕСЕННО-ЗИМНИЯ 
СЕЗОН

Ето, че вече сме близо за Коледа и зимата ни подсе-
ща за себе си. Идва времето на празниците, но и 

времето, в която децата прекарват много повече вре-
ме на закрито, в общи помещения с много други деца, 
имат много по-близък контакт и това ги поставя през 
различни предизвикателства. В този период всеки ро-
дител се пита как да помогне на детето си да остане 
здраво, като подкрепи имунитета и респираторната 
система. 
Има ли нещо, което да е достатъчно ефективно, но и на-
турално, което да помогне? Да, и това не е нещо ново, 
защото се използва традиционно от хилядолетия, оп-
исано е в много древни книги и се нарича етерично 
(есенциално) масло – ароматна летлива субстанция, 
извлечена от различни части на растения. Ние позна-
ваме ароматните свойства на растенията, защото това 
всъщност са билките, които придават вкус и аромат на 
нашата храна.
Това, което ги отличава от билките обаче е тяхната 
концентрация. Например една капка етерично масло 
от мента се равнява на 28-29 чаши чай от мента. Ето 
защо етеричните масла са едно много мощно природ-
но средство за възстановяване и поддържане на здра-
вето, но в същото време те трябва да се използват раз-
умно и внимателно, особено при децата.
Преди да споделя с вас кои са етеричните масла в по-
мощ на децата за зимния период, нека си припомним 
как да ги използваме – при децата допустими са 2 ме-
тода - ароматно и локално. Ароматно означава чрез 
използване на арома дифузер. Това е уред, който по-
средством ултразвукова технология превръща водата 
и етеричното масло във фина мъгла. Ползите на дифу-
зера се много, защото освен да улеснява процеса по 
ароматерапия, той пречиства, йонизира и овлажнява 
въздуха. Това е важно, защото вирусите обичат сухия 
въздух. През зимата, когато пускаме климатици, пар-
но, печки, относителна влажност често е около 25-30%. 
Какво означава това? Сухата лигавица вече не ни за-
щитава добре и ставаме податливи на атаките на раз-
лични патогени. Влажният въздух подпомага дишане-
то и облекчава хремата, подпомага втечняването на 
жилавия секрет и успокоява кашлицата. Добавяйки 
етерично масло, ще се насладите и на неговите пре-
чистващи свойства.
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Локалният метод за упо-
треба е вторият начин, по 
който може да използва-
те етеричните масла за 
деца. Тук на първо място 
е важно да се съобрази-
те с възрастта на детето 
и подходящите етерични 
масла за тази възраст. 
А след това да разреди-
те етеричното масло с 
растително масло, което 
наричаме базово – на-
пример бадемово масло, 
жожоба, кокосово масло 
и др. Табличките за раз-
реждане според възрас-
тта са улеснение за много 

родители, но те са само 
ориентир. 

Преди да използвате ете-
ричните масла за деца, 
важно е да знаете, че не 
всички масла са подходя-
щи за деца, както и че не 
всички масла са еднак-
ви. Препоръчвам ви да се 
консултирате с лекар при 
всяко неразположение 
на детето ви и с аромате-
рапевт преди да решите 
кое етерично масло да 
използвате в конкретния 
случай. Информацията в 
тази статия не изключва и 

не заменя консултацията 
с лекар. Препоръчвам ви 
да използвате качествени 
етерични масла, за да сте 
сигурни в качеството и да 
получите желания ефект. 
В практиката ми със се-
мейства и деца използ-
вам маслата на  dōTERRA.
Подходящите етерични 
масла за деца на различ-
на възраст са различни. 
Затова тук ще опитам да 
дам препоръки, като раз-
деля децата по възрасто-
ви групи – под и над 2 г. 

Подходящи за децата под 2 г. възраст са маслата от Чаено дърво, Лавандула, цит-
русите като Мандарина, Портокал, Лимон, Лайката, Гераниум, Сибирската ела и др.

А при по-големите дечица можем да разширим обхвата и да добавим Евкалипт, 
Сладка мента, Майорана, Мащерка и др.

За ароматна подкрепа на имунната система 

За подкрепа на имунната система през есенно-зимния сезон харесвам много 
бленда OnGuard, който използваме в арома дифузер и локално за намазване 

в зоната на вратлето, сливиците, пред и зад ушите. Ако детето ви е под 2 г. обаче 
бих препоръчала да използвате Чаено дърво, цитруси или Сибирската ела в арома-
та дифузера. Етеричните масла имат пречистващ въздуха ефект, ще подпомогнат 
имунната система и ще сте по-спокойни за цялото семейство.

Подходящите етерични масла са: Римска лайка, Тамян, Лимон, Лавандула, Чаено 
дърво, Хвойна, Кипарис, Сибирска ела, Гераниум, бленда Stronger, а за по-големите 
деца Мента, Евкалипт, бленда AIR и др. 
Децата над 4-5 г. възраст могат да използват и инхалерче за нос с 4-5 капки етерич-
но масло върху памучното тампонче. 
Как да направите инхалерче за нос - накапете общо 4-5 капки върху памучното там-
понче на инхалера за нос. Може да използвате и само 1 от посочените масла, но 
ефектът на комбинациите е по-добър. 
Как да използвате инхалера за нос - поставете инхалера в едната ноздра, запушете 
другата и вдишайте дълбоко. Сменете ноздрата и повторете 2-3 пъти. Когато ще 
ползвате за пръв път, поставете в накрайника приятни масла като цитруси, Лаван-
дула, за да може детето да свикне с употребата му и да му е приятно.

За ароматна подкрепа на респираторната система
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Бленд за подкрепа на респираторната система за арома 

2 мл. Сибирска ела/Тамян/Хвойна
2 мл. Чаено дърво
1 мл. Лимон
1 бр. шише от 5 мл. от тъмно стъкло

Как да приготвите бленда – смесете 
заедно етеричните масла в стъкленото 
шише. 
Как да използвате бленда - капнете 3-5 
капки от готовия бленд във водата в 
дифузера и го включете за около 1 час. 

10 капки Тамян/Сибирста ела/AIR
10 капки Чаено дърво
10 капки Гераниум/Лимон
10 мл. базово масло
1 бр. шише от 5 мл. с капкомер
1 ролон от тъмно стъкло с метален 
ролер

% 5 мл. 10 мл. 15 мл. 20 мл. 30 мл. 50 мл.

0.5% 1 2 3 4 7
1% 1.5 3 4 6 9 15

2% 3 6 9 12 18 30

3% 4.5 9 13 18 27 45

4% 6 12 18 24 36 60

5% 7.5 15 22 30 45 75

10% 15 30 45 60 90 150

15% 23 45 67 90 135 225

20% 30 60 90 120 180 300

25% 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3

50% 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Възраст Разреждане

0-3 м. 0.1 - 0.2%

3-24 м. 0.25 - 2%

2 - 5 г. 1 - 5%

5 - 12 г. 2 - 10%

12 - 15 г. 5 - 15 %

Измери лесно

1 ч.л. =   5 мл. = 100 капки

1 с.л. = 10 мл. = 200 капки

Винаги започвай с най-ниското разреждане и прави кожен тест преди първа употреба
Използвай течно растително масло за разреждане като фракциониран кокос, бадем, жожоба

За приложение върху лицето или чувствителни зони макс. концентрация е 1.5%
Всяка таблица е рамка, която служи за улеснение, а не изрично правило. Всяко етерично масло е 
различно и може да се наложат корекции в разреждането. Горещи и дразнещи кожата масла се 
разреждат мин. 2 пъти повече от стандартните препоръки
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Важни правила!
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Бленд за подкрепа на нослето и респираторната система в 

10 капки Тамян/Сибирста ела/AIR
10 капки Чаено дърво
10 капки Гераниум/Лимон
10 мл. базово масло
1 бр. шише от 5 мл. с капкомер
1 ролон от тъмно стъкло с метален 
ролер

Как да приготвите бленда – смесете 
заедно етеричните масла в стъкленото 
шише с капкомер. Поставете в ролона 
толкова капки от сместта, колкото е не-
обходимо според възрастта на детето. 
Вижте табличката за разреждане. След 
това долейте до ръбчето на ролона с 
базово масло. Разклатете да се смеси 
добре.

Как да използвате ролона – нанасяйте ролона в областта на челото, синусите, врат-
лето, гръбчето на всеки 1-2 часа. Пазете очите. При по-малки деца, нанасяйте само  
на тила и гръбчето. Комбинирайте с инхалера за нос за по-големите дечица. 

% 5 мл. 10 мл. 15 мл. 20 мл. 30 мл. 50 мл.

0.5% 1 2 3 4 7
1% 1.5 3 4 6 9 15

2% 3 6 9 12 18 30

3% 4.5 9 13 18 27 45

4% 6 12 18 24 36 60

5% 7.5 15 22 30 45 75

10% 15 30 45 60 90 150

15% 23 45 67 90 135 225

20% 30 60 90 120 180 300

25% 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3

50% 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Възраст Разреждане

0-3 м. 0.1 - 0.2%

3-24 м. 0.25 - 2%

2 - 5 г. 1 - 5%

5 - 12 г. 2 - 10%

12 - 15 г. 5 - 15 %

Измери лесно

1 ч.л. =   5 мл. = 100 капки

1 с.л. = 10 мл. = 200 капки

Винаги започвай с най-ниското разреждане и прави кожен тест преди първа употреба
Използвай течно растително масло за разреждане като фракциониран кокос, бадем, жожоба

За приложение върху лицето или чувствителни зони макс. концентрация е 1.5%
Всяка таблица е рамка, която служи за улеснение, а не изрично правило. Всяко етерично масло е 
различно и може да се наложат корекции в разреждането. Горещи и дразнещи кожата масла се 
разреждат мин. 2 пъти повече от стандартните препоръки
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Важни правила!
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ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА КОГА ЩЕ 
ПРОГОВОРИ 

ДЕТЕТО?

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

Речта се овладява чрез 
механизма на имита-

цията. Липсата и говори 
за изоставяне в психиче-
ското развитие. Източник 
за развитие на детската 
реч е възрастният, а това 
става чрез показване и 
назоваване на различ-
ни неща или съвместни 
действия между детето и 
възрастния.
Променен е само начинът 
на отглеждане, което води 
след себе си съществени 
отклонения в уменията 
на децата на една и съща 
възраст в днешно вре-
ме. Факт е, че всяко дете 
следва собствен темп на 
развитие, но има опреде-
лен краен срок, в който 
всяко дете трябва да по-
стигне дадени умения.
Кога ще проговори дете-
то?

Много често в логопе-
дичният кабинет се 

чува въпросът „Кога ще 
проговори детето?“ и от-
там нататък започва едно 
голямо обяснение какво 
представлява процесът 
на проговаряне. Това е 
един много дълъг път, 
който бебетата извървя-
ват, докато преминават 
през различни етапи и 
развиват различни уме-
ния.

Между 1 и 2 месец се тре-
нира

Задържането на погле-
да се тренира с поста-

вяне на предмети и играч-
ки пред детето, но трябва 
да имаме предвид, че в 
тази възраст то фокусира 
на разстояние едва око-
ло 25-30 см. от очите - т.е. 
добре е да са на такова 
разстояние - например, 
играчките над леглото да 
не бъдат директно над 
главичката, а по-скоро на 
нивото на корема.
Но е важно, когато общу-
ваме с детето да сме на-
пълно отдадени на това и 
цялото ни внимание да е 
насочено към него. Дори 
и да извършваме някаква 
физическа дейност, може 
тя да е „тема за разго-
вор“ с бебето. Например, 
когато го преобличаме, 
вместо да сме фокусира-
ни в дрехите, може да из-
ползваме момента, за да 
обясним колко хубаво ще 
изглежда с новите дреш-
ки, като използваме под-
ходяща мимика и интона-
ция. Дори и да не разбира 
думите, бебето ще „улови“ 
приятните нотки в гласа 
ни, което ще доведе до по-
ложителни емоции у него.
Като тренирате едно уме-
ние, подготвяте детето 
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ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДАБоряна Мургина

за следващото умение. 
В случая: за да може да 
общувате с детето и то 
да реагира с усмивка и 
звуци, както и да просле-
дява с поглед, то трябва 
да може да фиксира слу-
хов дразнител и да се за-
слушва. Тоест, трябва да 
чува. Възприемането на 
слух е важно не само за 
разпознаване на звуци и 
шумове от околния свят, 
но на по-късен етап - и за 
разпознаване и разграни-
чаване на говорните зву-
кове, което пък от своя 
страна е необходимо уме-
ние за правилното разви-
тие на писмената реч.
Важно : Родителите не 
трябва да говорят на бе-
бешки , а на правилен  
книжовен език . Когато 
детето иска нещо и гово-
ри с жестове дърпа ви за 
ръката и казва „ъъъ“ иска-
те да го каже с думи 
Ранно включване на ек-
раните : забранява се до 3 
години гледането на теле-
визия и до 5г пополовин 
час. 
Късното захранване – 
Включването на храна  с 
друга консистенция раз-
лична от течната  е важно 
за проговарянето , тъй 
като се променя мускула-
турата на лицето .
Продължително лежане 
в шезлонг , кресло или ко-
личка намалява силата на 
коремната мускулатура 
Липса на четене: Редов-
ното четене на книжки 

увеличава пасивния  и ак-
тивния речник , засилва 
концентрацията и внима-
нието  насърчава общува-
нето ;
Ранното включване на 
чужд език- забавя науча-
ването на родния език
Употреба на биберон 
залъгалка – ограничава  
възможосостта а езика 
да се движи и така неусе-
то забавя говорото разви-
тие
През третия месец

Бебето расте, съответно 
и нуждата от внимание 

към него расте. Често то 
ще предпочете да наблю-
дава какво прави майка 
му, отколкото да бъде ос-
тавено само в кошарката 
и това е съвсем нормал-
но. За да можете хем да 
вършите започната дей-
ност, хем бебето да е спо-
койно, поставете го така, 
че да наблюдава какво 
правите и не пропускайте 
да обяснявате действията 
си.
Не слушането на радио, 
песнички, а живата реч 
дете-възрастен е основна 
при развитието на детска-
та реч. До появата на пър-
вата действителна дума /
около 1г./, развитието на 
езика преминава стадии 
на: гукане, артикулиране 
на определени звуци и из-
говаряне на срички. Пър-
вата дума при детето се 
ражда не от гукането, а от 
усвоените при общуване-
то с възрастния думи. Го-

ворът у всяко дете се фор-
мира индивидуално, но 
развитието е възможно 
само в условия на общу-
ване. Всяко дете се раж-
да с вроденост да говори, 
но кога и как ще се научи 
да говори зависи от сре-
дата. Основните стадии 
в развитието на езика са: 
гукане / 2 мес./, лепет /4-8 
мес./, първи смислени 
думи / 1г./, съчетания от 
две думи / 1,6-2г./, прости 
изречения / 3г./, сложни 
изречения и беседа /4г./, 
на 5г. детето използва 
всички устни форми на 
диалогични и монологич-
ни изказвания. Първо се 
появяват съобщителни-
те изречения, след това 
подбудителните и накрая 
въпросителните. Интере-
сен феномен е т.нар. ав-
тономна реч при децата, 
когато играейки си сами 
си говорят. Онтогенеза на 
речевото и езиковото раз-
витие:
0 месец:
Плаче интензивно при не-
приятни усещания.
В края на 1 месец:
Гласни звукове А, И, съ-
гласен Х, по-рядко К.
В края на 2 месец:
Гърлени звукове КГХ, в 
комбинация с гласна Е.
В края на 3 месец:
„Гукане“, първи вериги 
от срички, гласна У, отва-
ря уста и я движи, когато 
човек говори срещу него 
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- т.нар. „ първично подра-
жание“.
В края на 4 месец:
Отделя слюнка „като ба-
лончета“ върху устните, 
радостно „пищи“, съглас-
ни звукове МБВ.
В края на 5 месец:
Ритмични вериги от ед-
накви срички, гласна О, 
вокализира в отговор на 
човешка реч, опитва се да 
„бръмчи“.
В края на 6 месец:
Своеобразно „дърдорене“ 
- навързва различни ясни 
срички, с различна инто-
нация.
В края на 7 месец:
Гласна Ъ, тананика си 
като се приспива само.
В края на 8 месец:
Шепти, като си говори 
само (този период може 
да се появи и по-късно 
10, 12 месец, като това не 
се смята за отклонение), 
може да „бръмчи“, подра-
жава на различни шумо-
ве, казва двойни срички 
без значение, търси май-
ка си или баща си след за-
питване.
В края на 9 месец:
Ясно сричково удвояване 
на еднакви срички, повта-
рящи се 2, 3 и повече пъти, 
част от тях със значение, 
реагира по различен на-
чин на похвала или забра-
на.

В края на 10 месец:
Фонетично правилно под-
ражание на познати срич-
ки, имитира интонация, 
търси познат човек или 
предмет при назоваване 
от възрастния, като обръ-
ща глава, разбира „ела“, 
„дай“.
В края на 11 месец:
Първи бебешки думи, 
казва най-малко две бе-
бешки смислени думи, 
които обозначават хора 
или предмети, реагира 
на забрана, чрез кратко-
временно прекъсване на 
дейността, казва целена-
сочено мама и тати, търси 
след запитване предмет, 
с който е играло преди 
малко.
В края на 12 месец:
Еднодумни изречения с 
интонация, изпълнява 
прости поръчки от едно 
действие, казва най-мал-
ко три бебешки смислени 
думи, които обозначават 
хора или предмети, търси 
след запитване неговата 
храна или чаша.
В края на 13 месец:
Тананика си, като моду-
лира силата и височина-
та на гласа си, познава 
най-малко една телесна 
част, разбира командата 
„отвори“.
В края на 14 месец:
Казва най-малко две дву-
срични думи, в които има 
различни гласни и съглас-
ни, посочва най-малко 

две картинни изображе-
ние след команда „Къде е 
..? „.
В края на 15 месец:
Назовава предмет, след 
запитване „Какво е това?“, 
показва къде му е коре-
ма, разбира и изпълнява 
двойни инструкции.
В края на 16 месец
Използва целенасочено 
„дай“ и „ам“, „иска още“.
В края на 17 месец
Повтаря спонтанно по-
следната чута дума от 
изречението, посочва 
най-малко четири картин-
ни изображение след ко-
манда „Къде е ..? „.
В края на 18 месец
Използва целенасочено 
„не“ и „няма“, звук Ц, по-
знава поне три телесни 
части.
В края на 19 месец
Използва прости изрече-
ния от две думи, посочва 
най-малко осем картинни 
изображения след коман-
да „Къде е ..? „.
В края на 20 месец
Назовава най-малко 8 
предмета на картинно из-
ображение, имитира жи-
вотните, разбира „топло“ и 
„студено“.
В края на 21 месец
Назовава най-малко 2 
действия, изобразени на 
картина, разбира „голямо“ 
и „малко“.

ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА
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В края на 22 месец
Използва собственото 
си име, когато говори за 
себе си, показва ръката 
си, като я поглежда.
В края на 23 месец
Образува изречения на 
детски език от 3 думи, 
разбира „тежко“ и „леко“, 
назовава елементарни 
храни - вода, бисквита...
В края на 24 месец
Назовава най-малко 12 
предмета на картинно из-
ображение. Звукове СЗ, 
посочва най-малко две 
форми на движение, изо-
бразени на картина, отго-
варя с „да“ и „не“, звук Л.
В края на 25 месец
Използва ‚Аз“, разбира 
най-малко два предлога.
В края на 26 месец
Образува изречения на 
детски език от 4 думи, от-
говаря на въпроса «Какво 
правиш с...?» най-малко 
за две неща.
В края на 27 месец
Различава малко и много, 
казва две, за неща, които 
са повече от едно.
В края на 28 месец
Използва форми за прите-
жание „на мене“, „на тебе“, 
вместо мой, твой; разбира 
значението на двойни въ-
проси.
В края на 29 месец
Използва множествено 
число, но неправилно 

като граматична форма, 
показва си брадата.
В края на 30 месец
Образува изречения на 
детски език от 5 думи, 
звукове ЧШ, съчетава съ-
ществително и прилага-
телно име, използва се-
гашно време.
В края на 31 месец
Задава въпрос „защо?“.
В края на 32 месец
Повтаря правилно поне 
едно изречение от 5 думи, 
знае дали е момче или 
момиче.
В края на 34 месец
Използва изречени от 6 
думи, различава най-мал-
ко две дължини.
В края на 36 месец
Назовава свойства и 
качества на предмети, 
опитва се да използва 
правилно минало време, 
пита „Какво е това?“, кон-
тролира силата на гласа 
си, опитва се да съгласу-
ва думите по род и число, 
използва „ще“ и „мога“, по-
знава „ляво“ и „дясно“.
В края на 48 месец
Формулира правилно въ-
прос, внимава минимум 5 
минути, когато му се раз-
казва или чете нищо, из-
пълнява две несвързани 
команди, казва цялото си 
име, отговаря на въпроса 
„Как“, разказва собстве-
ни преживявания, измис-
ля си приказки, изразява 

намерение за бъдещо 
действие, , използва пра-
вилно единствено и мно-
жествено число, разказва 
последователно два епи-
зода от една случка.
В края на 60 месец
Изпълнява серия от три 
заповеди, използва слож-
ни изречения и разпозна-
ва части от обект.
В края на 72 месец
Назовава адрес и теле-
фон, може да обясни къде 
живее, разказва смешки, 
определя местоположе-
ние и посока, отговаря на 
въпроса „защо“, разказва 
3 до 5 епизода от една 
случка, определя начало 
и край на разказ, може 
да обясни значението 
на дума, може да назове 
„обратното на..“, може да 
обясни „Какво ще стане 
ако....?“, използва правил-
но „вчера“, „днес“ и „утре“, 
пита за значението на не-
познати думи.

ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДАБоряна Мургина
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ДА РАЗБЕРЕМ „ЛОШОТО 
ПОВЕДЕНИЕ“ НА ДЕЦАТА

ДОРИНА ТАШЕВА

Децата са много чувст-
вителни и като добра 

попивателна, поемат в 
себе си цялата палитра 
на атмосферата в дома. 
Като родов терапевт мога 
да добавя още – децата 
ни поемат цялата родова 
динамика – разбира се, 
несъзнателно. Понякога 
основният конфликт не е 
в настоящето. Децата от-
разяват с поведението си 
травма на нашите предци. 
В тези случаи спасението 
ни е в родовата терапия и 
семейните констелации. 
За начало може да поло-
жите основи със здраво-
словни методики от пси-
хологията.

За мен, терминът „лошо 
поведение“ при децата, е 
погрешен още в опреде-
лението си.

Децата (и всички ние) екс-
периментират с различни 
поведенчески инструмен-
ти и реакции. Те подража-
ват на възрастните и при-
бавят богат асортимент 

от собственото си въобра-
жение. 

След различните си оп-
ити, децата определят 
действията си като „ефек-
тивни“ и „неефективни“, в 
зависимост от реакцията 
на възрастните и околни-
те. 

И нека онагледим – кога-
то детето установи, че с 
молба няма да постигне 
желаната от вас реакция/
действие, но забелязва, 
че като започне да пищи, 
да се сърди и да проявя-
ва негативност – вие ре-
агирате по начин, който 
му удовлетворява потреб-
ността – как мислите, кой 
ще бъде неговият избор 
следващия път? Разбира 
се, ефективният! Поведе-
нието на децата е техният 
несъзнателен, но наход-
чив опит в това да се по-
чувстват разбрани и да 
намерят как да удовлет-
ворят потребностите си.

И тук е важно да се за-

Дорина Ташева е дипло-
миран консултативен 
психолог и педагог. Спе-
циализирала е Позитивна 
психотерапия и Енергийна 
психология. Рейки Мастер 
е и изучава основите на 
Аюрведа и значението на 
храненето за психо-емо-
ционалното ни здраве. 
Нейната отдаденост в 
професионално отноше-
ние е СЕМЕЙСТВОТО. 
Дорина вярва, че щасти-
ето започва у дома! Тя е 
сертифициран треньор по 
партньорска интелигент-
ност, както и родов тера-
певт, и семеен констела-
тор.
Дорина използва множе-
ство инструменти от над 
15-годишните си обучения 
в своята терапевтична 
практика. Тя вярва в ця-
лостния подход към от-
криването на най-доброто 
за всеки човек. 

Представяме Ви рубриката „Попитай психолога“ с Дорина Ташева.
Тук ще имате безопасно пространство, в което можете да задавате вашите въпроси 
и важни казуси, които ви вълнуват. Тези теми, които най-много се повтарят сред 
запиталите – ще намират отговор в следващия брой на списанието.
Всеки, който е задавал въпроси, ще бъде част от нашата томболата, в която един от 
вас ще спечели безплатна сесия в рамките на 30 минути с нашия терапевт.
В този брой ще Ви запознаем с работата и основна насока в подходите, които До-
рина използва.
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ДА РАЗБЕРЕМ „ЛОШОТО 
ПОВЕДЕНИЕ“ НА ДЕЦАТА

ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА
мислим какви са тези по-
требности, от какво имат 
нужда децата ни?

Психологът д-р Рос Кем-
бъл развива чудесната 
си теза за т.нар. „емоцио-
нален резервоар“ – кой-
то всички ние имаме и е 
важно за психо-емоцио-
налното ни здраве да го 
„запълваме“ с правилната 
храна. С горивото, което 
ще ни помага да имаме 
здравословна връзка 
както със самите себе си, 
така и с другите.

Всяко дете има 4 основни 
потребности – Четирите 
„С“-та:

1 Потребността да се 
чувствам свързан - 

трябва да знам, че съм 
приеман и принадлежа 
някъде;

2 Потребността да се 
чувствам способен – 

трябва да знам, че при-
тежавам уменията да го 
свърша;

3 Потребността да се 
чувствам съществен 

– трябва да знам, че при-
носът ми има значение;

4 Потребността да се 
чувствам смел – тряб-

ва да знам, че мога да по-
срещна каквото дойде.

Тази теория е на Алисън 
Шейфър – тя е експерт в 
отглеждането на деца и 
подходът й е основан вър-
ху възпитателните теории 
на един от класиците в 
психоанализата Алфред 
Адлер.

Бих добавила, че тези по-
требности са съществени 
за всеки един от нас, не-
зависимо от възрастта. 
Те са фундамент и във 
взаимоотношенията ни с 
другите.

Дефицит в четирите „С“:

Не се чувствам приет, 
изпитвам самота и не-

сигурност;

Не се чувствам спосо-
бен, изпитвам неком-

петентност и зависимост;

Не се чувствам значим, 
чувствам се безполе-

зен;

Не се чувствам смел, 
не мога да се справя 

с проблемите, защото не 
съм идеален.

Сигурна съм, че всеки от 
вас, който чете тези ре-
дове, вече е успял да про-
никне в мотива на детето 
си и липсващото му в ко-
муникацията с околния 
свят.

МНОГО Е ВАЖНО да не 
навлизаме като родители 
в самообвинителен мо-
дел и чувство на вина.

Всеки прави най-доброто, 
на което е способен в да-
дения момент. Но вървей-
ки напред – ние имаме 
избор!

Важно е да осъзнаем, че 
лошото държание у де-
цата е реакция, породена 
от обезсърчаване. И това 
объркване у децата е осо-
бено активно при непъл-
но семейство.

„Деца, които се чувстват 
добре, се държат добре. 
Деца, които се чувстват 

зле, се държат зле“.

Д-р Джейн Нелсън

Всяка една от тези потреб-
ности има как да бъде 
преразгледана и удовлет-
ворена в ежедневната 
комуникация с децата 
ви. Да подхраните децата 
конструктивно.

„Лошото поведение“ е вик 
на детето, че неговите ос-
новни потребности не са 
задоволени през пози-
тивния му подход и дете-
то търси внимание и зна-
чимост, както намери за 
възможно.

Когато детето не е получа-
вало здравословно пъл-
ноценно внимание (един 
от основните емоционал-
ни езици) – то търси пре-
комерно внимание, дори 
с цената на „бели“, викове 
от страна на мама и други.

Когато детето не се чув-
ства способно в очите на 
другите – търси власт над 
тях.

Когато не се чувствам съ-
ществен и съм унизен – 
търся реванш.

Когато не се чувствам 
смел – избягвам живота.

Голяма част от нашето 
ежедневие преминава 
през несъзнателното ни 
Аз. Наричам го простичко 
– сомнамбулизъм!
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Шокиращо е да осъзнаем, 
че голяма част от избори-
те, реакциите и действия-
та ни са продиктувани от 
нашата „сянка“, нашето 
несъзнателно поле. 

Ето защо бих ви препоръ-
чала една много ефектив-
на техника от рефлексив-
ната психология, която 
ще ви подкрепя в това да 
бъдете будни и осъзнати в 
общуването с децата ви, а 
и във всеки друг аспект!

Когато се разрази буря в 
дома ви – оттеглете се за 
миг в себе си и отговоре-
те на следните въпроси:

Какво правя в момента?

Как се чувствам в момен-
та?

Как реагира детето ми на 
това? Какво всъщност 
иска да ми каже?

Това автоматично ще ви 
върне в съзнателна пози-
ция на избор, във вашата 
зряла част. 

Воденето на емоционален 
дневник и емоционална 
скала са нещата, които 
сърдечно препоръчвам 
на всеки, който иска да 
изгради повече себере-
флексия.

Всяка вечер описвайте 
деня си, реакциите си, 
поведението си. Когато 
отбележите нещо, което 
бихте искали да проме-
ните в изброеното – то на 
долния ред напишете:

Как мога да реагирам по-
добре следващият път?

Отговорете.

След 3 дни вероятно ще 
опишете същата ситуация 
и стремглаво ще се втур-
нете в обвинителен меха-
низъм – „Ето, не се спра-
вих!“

Недейте! Бъдете любящи 
към себе си в изгражда-
нето на нови умения!

Просто повторете проце-
дурата. Може да минат 
няколко описа, но в един 
момент вашият мозък ще 
откликне на повтарящото 
се действие и при поред-
ната конфликтна ситуа-
ция, вие няма да реаги-
рате автоматично, но ще 
изплува в съзнанието ви 
ето тази картина:

Как мога да реагирам по-
добре следващият път?

И ще имате избор!

Усещането е прекрасно и 
това е много ефективна и 
лесна практика за повече 
осъзнатост!

Също така, под форма-
та на игра и арт терапия, 
можете да научите и де-
цата ви да попълват и 
своя емоционален днев-
ник като рисуват, описват 
своите емоции, без да ги 
осъждаме и етикираме – 
това е ценна инвестиция 
в тяхното психо-емоцио-
нално здраве и щастливи 
отношения, защото пър-

вата стъпка към тран-
сформация на всичко е 
ОСЪЗНАВАНЕТО – да при-
знаем и разберем какво 
чувстваме и защо? Това 
води до снижаване на на-
прежението.

Ако искате да натрупате 
повече инструменти във 
възпитанието на децата 
си, препоръчвам ви след-
ните книги:

1. Алисън Шейфър 
„Скъпи, провалих де-
цата“ (нейна е тезата, 
с която ви запознах 
днес);

2. Рос Кембъл – „Де-
тето - как да го обича-
ме истински“

3. Гари Чапман – „Пе-
тте езика на любовта и 
тийнейджърите“

4. Алфред Адлер – 
„Възпитание на деца-
та“

5. Шефали Тсабари – 
„Осъзнатост в семей-
ството“

6. Владимир Леви – 
„Нестандартното дете“

7. Франсис Йенсен – 
„Тийнейджърският мо-
зък“

РЕЦЕПТА ЗА ЕСЕННА СУПА

БЛАТ

КРЕМ
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РЕЦЕПТА ЗА ЕСЕННА СУПА

РЕЦЕПТА ЗА ПЛОДОВА СУРОВА ТОРТА

Нарязваме продуктите в еднаква големина парчета. Сваряваме ги. Добавяме към 
края парче масло и салвията, след което пасираме. Можем да декорираме с тикве-
ни семена или конопено семе.

Всичко се блендира до лепкаво тес-
то. Сместа се разстила върху форма 
за торта. Добре е да сме подготвили 
хартия за печене на дъното на ринга. 
Оставяме го в хладилник, да стегне, 
докато направим крема. 

Нарязват се на малки парчета ягоди и 
боровинки. Разбъркват се внимателно 
с крема и се изсипват върху блата. Ос-
тавяме за 1 вечер в хладилника да стег-
не. Декорираме по желание.

1/2 малка тиква 
2 моркова 
2 картофа 
1 червено чушка 
Червен лук или праз 

200 гр сурови бадеми 
7 пресни фурми 
1/2 банан 
50 мл разтопено кокосово масло 

200 гр сурово кашу 
75 мл разтопено кокосово масло 
75 мл разтопено какаово масло 
1 ванилия 
Мед 
Сокът на 1/2 лимон 
Сокът на 1/2 портокал 
1 чаша кокосово мляко

Краве масло 
Сол 
Черен пипер 
Червен пипер 
Салвия

БЛАТ

КРЕМ
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АСТРОЛОГИЯ

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.

ДЕТЕТО ЗОДИЯ СТРЕЛЕЦ - ПРИКЛЮЧЕНЕЦ, 
КРЕАТИВЕН, ВОЛЕВИ

Все още трябва да търси-
те такова оптимистично 
и добродушно дете като 
Стрелец. Тези деца са не-
вероятно весели и енер-
гични. Те са постоянно в 
движение, опознавайки 
света във всичките му 
нюанси. Стрелецът при-
надлежи към елемента 
на Огъня, следователно 
са подобни на пламъка: 
живи, общителни, не се-
дят тихо нито за секунда. 
Децата се интересуват 
активно от всичко, което 
ги интересува, трябва да 
докоснат и вкусят всичко.

Стрелецът никога не се 
отегчава и не е сам. Ви-
наги е пълен с приятели 
около себе си, лесно съз-
дава нови познанства и 
умее да намери подход 
към най-мрачния и мъл-
чалив човек. Във всеки 

екип такива деца се стре-
мят да бъдат в центъра 
на вниманието, дори в 
детската градина показ-
ват наклонностите си на 
лидери. Стрелецът обича 
разходките, заниманията 
на открито, интересните 
преживявания.

Най-добрата почивка за 
него е пътуване до ново 
място, където го очакват 
приключения и нови за-
познанства.

Дете Стрелец: Момиче

Малките стрелци са 
доста независими от 

ранно детство, общител-
ни и упорити. Те често са 
склонни към момчешки 
игри, роботите или колите 
за тях са доста познати 
играчки. Те имат много 
момчета сред приятелите 
си и тенденцията продъл-

жава и в юношеството. 
Момиче, родено под този 
знак, има остър език и ше-
гите й понякога могат да 
бъдат засягащи. Въпреки 
това, не бива да се обиж-
дате - тя не го прави с уми-
съл.

След като порастнат и 
станат пълнолетни, мо-
мичетата под този зоди-
акален знак се стремят 
към самостоятелност. Те 
изобщо не са разглезени, 
а точно обратното - неза-
висими и амбициозни са.

Дете Стрелец: Момче

Момчето Стрелец не 
отстъпва по чар на 

момичетата. То е приятно 
за общуване дете. Може 
директно да изрази мне-
нието си, но не се обиж-
дайте от него. С такова 
поведение малкият Стре-
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лец показва своето разпо-
ложение: човекът му харе-
са и той бърза да му даде 
приятелски съвет. Детето 
от този знак е упорито и 
непокорно. Играта с него 
е лесна и интересна, тъй 
като Стрелецът има бурно 
въображение.

То има засилено чувство 
за справедливост, винаги 
се застъпва за слабите, 
показва грешките на оне-
зи, които са направили 
нещо нередно от негова 
гледна точка. Той защи-
тава позицията си дори 
когато противникът е 
по-възрастен и по-силен 
от него. В същото време 
малкият Стрелец също 
свещено зачита интереси-
те на семейството, винаги 
можете да сте сигурни в 
неговата подкрепа. По-
расналото дете изключи-
телно цени собствената 
си свобода, не позволява 
на никого да посегне на 
нея.

Дете Стрелец: Характе-
ристики

Стрелците са доста 
свободни и енергични 

личности. Те се смуща-
ват от правилата, които 
трябва да се спазват в 
обществото, не обичат 
стереотипите. Стрелецът 
винаги си поставя цел и 
върви към нея. В същото 
време той се стреми да се 
открои в по-голямата част 
от успехите си - в спорта, 
обучението, социалните 
дейности. Колкото по-въз-

растен става той, толкова 
по-глобални и фантастич-
ни са неговите стремежи. 
Но това е само от гледна 
точка на околните, тъй 
като на самия Стрелец 
плановете му изглеждат 
напълно осъществими.

Той вижда далеч напред 
и уверено се движи към 
целта си.

Децата от този знак се 
държат еднакво спокойни 
с връстниците си и с въз-
растните. Може би на ня-
кой отстрани това изглеж-
да странно, но за детето, 
зодия Стрелец, е напълно 
естествено. Постоянно е 
заобиколен от много при-
ятели и познати, които се 
вслушват в мнението му. 
Стрелецът не търпи изма-
ма и ласкателство, никога 
не клюкарства зад гърба 
на хората. Ако се опита-
те да интриганствате с 
него или да го излъжете, 
той ще разобличи лукав-
ството и завинаги ще ви 
изключи от социалния си 
кръг.

Тъжният Стрелец е рядко 
явление. Зарядът от бо-
дрост в този знак е доста-
тъчен за десет. Не е лесно 
да го подведеш, той упо-
рито се движи към цел-
та. Стрелецът ще положи 
всички усилия, за да по-
стигне желания резултат. 
С него е лесно в ежеднев-
ните дела, той не отказва 
да помогне на родителите 
си, изпълнявайки техни-
те молби и инструкции. 

 
Той не е алчен за играчки-
те на по-малки деца, като 
цяло няма засилено чув-
ство за собственост, как-
то повечето деца.

Здраве

Природата обикновено 
дава на Стрелеците 

добро здраве, дори след 
боледуване те бързо въз-
становяват предишната 
си форма. Децата имат 
добър апетит, но пред-
почитат нездравословна 
храна, обичат сладки и 
мазни храни. Родителите 
трябва да следят хране-
нето на детето от ранно 
детство, като го огранича-
ват в употребата на тежки 
храни, създадат навик за 
здравословно хранене, за 
да предотвратят затлъс-
тяването.

Хобитата на децата Стре-
лец

Малкият Стрелец харес-
ват различни видове дей-
ности. Те имат естестве-
на пластичност и грация, 
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така че стават страхотни 
актьори, танцьори, спор-
тисти. Естественият дар 
на красноречието им поз-
волява да постигнат голе-
ми висоти в ораторските и 
социални дейности. Твор-
ческите професии също 
са добри за Стрелец. Те 
стават успешни учители и 
медицински специалисти.

Многостранната природа, 
както и всеотдайността, 
позволяват на предста-
вителите на този знак да 
постигат голям успех в 
различни дейности. Ро-
дителите трябва да на-
сърчават усърдието на 
бебето, като предоставят 
възможност да посещава 
различни кръжоци. Него-
вата дива енергия помага 
да се справи с няколко 
хобита едновременно. 
Правилно насочената 
дейност на малък Стре-
лец ще помогне да се раз-
вие в ярка и успешна въз-
растна личност.

Учение

По природа представи-
телите на този знак са 

много любознателни, за-
това обичат да получават 
нови умения и знания. По 
време на обучението си. В 
спортния отбор Стрелец е 
негов капитан, без него е 
трудно да си представим 
училищна олимпиада или 
друго събитие.

Как да отгледаме дете 
Стрелец

Това, което определено 
не трябва да правите, 

е да ограничавате свобо-
дата на Стрелеца, да му 
пречите да общува и да 
опознава света. Родите-
лите трябва да посещават 
нови места с детето си 
възможно най-често, като 
му дават възможност да 
се развива, да овладее 
нови умения. Никога няма 
излишна информация за 
Стрелец. Той обича книги 
с цветни картинки, обра-
зователни игри, пъзели, 

конструктори, оцветяване 
- всичко това малчуганът 
възприема лесно и с удо-
волствие. Той вече на две 
години може да научи бук-
ви и цифри, да започне да 
овладява друг език.

Стрелецът е щедър по 
природа, понякога до сте-
пен на екстравагантност. 
Родителите трябва да на-
учат детето си да внима-
ва с парите, показвайки 
с постоянни примери за 
какво можете да харчите 
пари и от какво трябва да 
се откажете. Също така е 
необходимо да се спазва 
правилният ежедневен 
режим на бебето, за да не 
се претоварва, тъй като 
изразходва твърде много 
енергия. Внимавайте и за 
правилното му хранене и 
сън.

Необходимо е да предаде-
те на детето, че трябва да 
бъде внимателни в дейст-
вията си. Той установя-
ва контакт твърде лесно 
и по този начин другите 
биха могли да се възполз-
ват от него. Енергията на 
Стрелеца му носи не само 
радост от общуването, но 
и неприятности. Те трябва 
да се научат да бъдат ува-
жителни и тактични, да 
премерват речта си.
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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

ХРАНЕНЕТО ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И 
КЪРМЕНЕ

Хранете се добре, но не „яжте за двама“, както гласи старата по-
говорка. 

През живота на всяка 
жена има периоди, в 

които трябва да се обърне 
по - специално внимание 
на храненето. По време 
на бременност има зна-
чително увеличение на 
теглото (обикновено же-
ните са склонни да надда-
ват около 12,5 kg тегло), 
придружено от увелича-
ване на мастната тъкан и 
обема на кръвта. Това оз-
начава, че жените трябва 
да приемат допълнително 
калории по време на бре-
менност както за собстве-
ното си здраве, както и за 
здравето на плода, за да 
изградят допълнителни 
мастни тъкани, а също и 
защото тялото се подгот-
вя за кърмене. 

Изследвания показват, че 
ако едно момиче е има-
ло адекватен хранителен 
режим през детството и 
тийнейджърските си го-

дини , е по-вероятно бре-
менността да премине 
безпроблемно. 

Диетите преди бремен-
ността могат да повлияят 
на здравето по различни 
начини: 

• Дефицитът на вита-
мин D може да дове-
де до трудно раждане 
поради малформа-
ция на костите. Това 
обаче е рядкост.

• Диетичният дефицит 
на витамин В12 може 
да увеличи рисковете 
от безплодие 

• Липсата на фолиева 
киселина може да 
доведе до дефекти 
на невралната тръба 
(NTD) в плода 

И още много други. Затова 
е толкова важно да има-
ме адекватен хранителен 

режим и да знаем от как-
во има нужда тялото ни.

Ако жената е имала лошо 
хранене или хранителни 
разстройства като аноре-
ксия или булимия, тялото 
й може да изпита ниски 
запаси от хранителни ве-
щества и това да създаде 
проблеми. Прекомерно 
ниските запаси от мазни-
ни в тялото могат да до-
ведат до появата на аме-
норея, както и да повишат 
риска от безплодие. Това 
е така, защото тялото се 
нуждае от минимално оп-
ределено съотношение на 
мазнини, за да може да 
поддържа здравословна 
бременност. Нека разгле-
даме и обратната картин-
ка, жените, които страдат 
от затлъстяване (или из-
лишни мазнини в тялото), 
могат да получат неблаго-
приятни промени в поло-
вите хормони и секреция-
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та на инсулин, което може 
да намали шансовете за 
здравословна бремен-
ност. Диетата и храненето 
преди зачеването играят 
решаваща роля при опре-
делянето на здравето по 
време на бременност и 
имат дългосрочни после-
дици и в по-късните годи-
ни. 

Хранене по време на бре-
менност

Първите няколко сед-
мици след зачеването 

са изключително важни 
за плода, тъй като основ-
ните органи и системи се 
развиват през първите 
осем седмици. През това 
време плодът се нуждае 
от хранителни вещества, 

които получава от май-
ката чрез лигавицата на 
утробата. Плацентата все 
още не се е формирала в 
началните етапи, следо-
вателно няма биологичен 
механизъм за защита на 
развиващия се плод от 
хранителни дефицити. 
Първо и най-важно, дами-
те  да приемат най-малко 
400 µg фолиева киселина 
дневно. В допълнение, 
майката използва ли-
пиди за собствените си 
енергийни нужди, дока-
то глюкозата е насочена 
към използването на пло-
да. Един от най-важните 
хормони, участващи в 
този процес, е инсулинът. 
Адаптациите в чревните 
мускули също така га-

рантират, че храната се 
усвоява за по-дълго вре-
ме, като по този начин се 
повишава ефективността 
на абсорбцията. Бавното 
действие на червата води 
до киселини и стомашен 
рефлукс (чести проблеми, 
изпитвани от много жени 
по време на бременност). 
Запекът също е доста чес-
то срещан поради бавно-
то движение на червата. 

Хранете се добре, но не 
„яжте за двама“, както 
гласи старата поговорка. 
В крайна сметка само ще 
натрупате прекомерно те-
гло, като по този начин ще 
увеличите рисковете от 
гестационен диабет, прее-
клампсия или раждане на 
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прекалено голямо бебе. 
Включете много пълно-
зърнести храни като ка-
фяв ориз, пшенична паста, 
кафяв/пълнозърнест хляб 
и зърнени храни. Вклю-
чете също много пресни 
плодове и зеленчуци (из-
бягвайте подсладените 
версии) и не забравяйте 
да сведете до минимум 
солта. Пълнозърнестите 
храни са добър източник 
на B-витамини, а пресни-
те плодове и зеленчуци 
съдържат много фибри, 
така че те помагат да се 
запълни стомаха и да се 
чувствате сити за по-дъл-
го време. Консумирайте 
протеини от риба, месо, 
домашни птици и яйца. 
Освен това можете да яде-
те боб, бобови растения, 
тофу, обогатени зърнени 
храни и листни зеленчу-
ци. Можете да включите 
нискомаслени или обез-
маслени млечни продукти 
като мляко, сирене и ки-
село мляко, тъй като тези 
храни ще осигурят голяма 
част от нуждите ви от кал-
ций. 

Храните, които трябва да 
избягвате по време на 
бременност, включват: 

• Кофеин (можете да 
ограничите кофеина 
– не е необходимо да 
го избягвате) 

• Алкохол 

• Риба 

• Наситени мазнини

• Мляко, което не е пас-
тьоризирано 

Храненето по време на 
кърмене

Кърменето е един пре-
красен период, но и 

доста изтощителен, за 
това е жизнено важно 
жената да има подходящ 
хранителен режим. Това, 
което ядете, се отразява 
на вашето бебе. 

Млякото се произвежда в 
гърдата от млечните жле-
зи и хормонът пролактин 
синтезира секрецията 
на мляко. Мазнините в 
майчиното мляко, които 
съдържат късовериж-
ни мастни киселини, се 
синтезират от тялото, но 
дълговерижните мастни 
киселини се получават 
от храната, която майка-
та консумира. Кърмата 
се състои както от глю-
коза, така и от галактоза, 
от които глюкозата се из-
влича от храната, докато 
галактозата се извлича от 
тялото. 

Въпреки че няма специал-
на диета, която кърмеща-
та майка трябва да при-
ема, хранителните веще-
ства играят важна роля 
през първите 4-6 месеца 
след раждането. В случай 
на неправилно хранене, 
майчиното мляко все още 
ще се произвежда, но хра-
нителните му качества 
могат да бъдат засегнати. 
Като цяло, по време на 
фазата на кърмене, кър-

мещите майки се нуждаят 
от допълнителни 500 Kcal 
енергия, за да задоволят 
хранителните нужди. 

По време на кърмене 
включвайте често в хра-
ненето си сьомга (помага 
за стабилизиране на кръв-
ната захар и предотвратя-
ва глада), ягоди (съдър-
жат витамин С, магнезий, 
фолиева киселина и ман-
ган), кисело мляко (оси-
гурява здрави бактерии 
за подобряване на храно-
смилането както на май-
ката, както и на бебето ), 
мляко (отличен източник 
на калций и витамин D), 
бадеми и бадемово мас-
ло (добър източник на 
полиненаситени мазнини, 
фитостероли и B-витами-
ни) и тъмнозелени лист-
ни зеленчуци (съдържат 
желязо, калций, витамини 
и минерали). Консумаци-
ята на храни, съдържащи 
соя, пшеница, някои видо-
ве риба и ядки, може да 
предизвика хранителни 
алергии при бебето, което 
води до диария.
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АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

https://mamazona.bg/
https://mamazona.bg/#magazine


За рекламно 
позициониране в 

изданието, пишете ни 
на

 info@mamazona.bg

mailto:%20info%40mamazona.bg%20?subject=
mailto:https://mamazona.bg/?subject=


Умна пелена, показваща инфекциите

в пикочните пътища

ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН:

www.pinesmart.bg

ВЕЧЕ В

БЪЛ
ГАРИ

Я
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