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Скъпи приятели, 

Традиция е да приготвяме нашия брой в периода на маги-
ческия Еньовден. Тогава се случва ежегодният астрономически 
прелом - денят на лятното слънцестоене, и ние направо се гмурва-
ме в лятото, забравили вече майските неуредици и дъждове.

Наслада е да посрещаме всеки ден животворното лятно 
слънце. Отново се изправяме с големи очаквания. Искаме да сме 
слънчеви, задължително красиви, сияещи в бяло и замаяно влюбе-
ни! Искаме пътешествия, почивки, море, задъхващи преживявания.

И сега в дните, когато празнуваме Деня на билкарите, не мо-
жем да пропуснем случая да ви разкажем новините около нашата/ 
ваша Bilka. 

Нашият 18-и брой ще обърне повече внимание на мъжете 
като потребители на козметика; ще ви разкаже за новите продукти, 
които сме разработили за вас; ще ви научи как по-добре да ползва-
те билките в лятното си меню; ще ви напомни за един емблемати-
чен, традиционен български фестивал и ще помогне да осъзнаете 
цветността си! 

Усмихвайте се и се забавлявайте! 
Добре дошло, ЛЯТO!

Екипът на Bilka Lifestyle
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Поддържаният мъж радва очите и преди всичко, разби-
ра се, самия себе си. Усещането, че изглеждате прекрасно, по-
вишава настроението и добавя увереност. А за да се постигне 
този ефект, дори мъжете се нуждаят от козметика.

Нека още в началото уточним, че тук не става въпрос 
за декоративната козметика, която оцветява жените (като спи-
рали, сенки, червила и руж – въпреки че и такива неща вече са 
на пазара), а за здравословна, лечебна козметика. Какво пред-
лагаме.

Най-големият сегмент на пазара на мъжка козметика за-
емат средствата за поддържане на кожата до, след и по време 

на бръснене. Защото това е основна и достатъчно честа проце-
дура, която създава много неприятности на кожата. Естествено, 
най-популярните средства тук са пени и кремове за бръснене, 
гелове и лосиони, които се използват след това.

Надолу по скалата на търсене остават дезодорантите, 
различните видове кремове (за лице, ръце, тяло), лосионите и 
балсамите и едва тогава са шампоаните, боите за коса и даже 
(не се изненадвайте!) специално червило.

Съществуват и мъжки линии за баня, включващи пилин-
ги, скрабове, подхранващи млека за тяло. В състава на мъж-
ките средства за вана за разлика от женските има антисептици. 

Новина 
на броя
Какво знаем 
за мъжката 
козметика

Мъжката козметика е сходна с дамската като цяло.
Основната разлика e в по-леката текстурата и усил-

ването на антисептичните, дезинфектиращи, заздравяващи и 
обезболяващи съставки и наситен аромат.

Лосионите и кремовете около очите – това са екзо-
тични средства, които са непознати на представителите на 
силния пол. Но и за тях се намират любители. Някои компа-
нии рискуват и пускат на пазара антивъзрастови линии за 
мъжката кожа (изглаждащи кремове против бръчки, проти-
водействащи на стареенето гелове за околоочната зона).

И нещичко за типа на кожата
Бръчки, изсушаване, раздразнение, мазен блясък по 

кожата – козметичните средства са способни да премахнат 
тези проблеми. Преди да си купите крем, трябва да изясните какъв е вашият тип кожа.

Да направите това е от лесно по-лесно – ако кожата лъщи, значи е мазна, ако имате 
постоянното усещане за опъване – значи е суха.

А най-големите щастливци са притежателите на нормална кожа (но като 
всяко почти идеално нещо се среща рядко). Най-разпространена е ком-
бинираната кожа. Да се познае е лесно – при този тип по пра-
вило кожата в областта на челото, носа и брадичката, 
наречена Т-зона, е мазна и суха на бузите. 

Типът на кожата е важен при избо-
ра на почистващи средства. Съществуват 
линии с гелове и пени за измиване, а също 
и почистващи лосиони за различни типове 
кожа. Средствата за мазна кожа обикновено 
съдържат ментол (той освежава кожата), пал-
мово масло, силиций, екстракт от ламинария 
(тези компоненти „следят“ за работата на мастните 
жлези), салицилова киселина (известен убиец на бакте-
рии), алое (успокоява раздразненията).

Средствата за миене, предназначени за мазна кожа, имат 
слабо киселинна или неутрална реакция pH 4.5–5.5. Ниското ниво 
на pH затруднява разпространяването на бактериите и предотвра-
тява раздразнението.

Кремовете и лосионите за суха кожа съдържат овлажняващи 
компоненти (например екстракт от краставица). Тониците за този тип 
кожа не съдържат алкохол, за да не изсушават допълнително кожата.
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Мъжете и интимната 
хигиена

Когато става въпрос за лична хигиена, винаги обръща-
ме повече внимание на момичетата/дамите. Майките научават 
дъщерите си от малки как да поддържат чисти всички части на 
тялото си с особено внимание на интимните. 

Не така стоят нещата при възпитанието на малките мом-
чета. Те някак си са дискриминирани по отношение на хигие-
ната на интимните си части. Поради различната физиологична 
структура, поради някакво неудобство или поради това, че са 
в по-голямата си част мачовци и не говорят и не се грижат тол-
кова детайлно за хигиената на тези свои нежни части от тялото. 

Наложеният мит и гордост за „големина“ не включва те-
мата „чистота“. Важността на автомобила, мотора и други мъжки 

играчки оставя на заден план хигиената на пениса, тъй като той 
някак си е разположен извън, а не вътре в тялото.

Това предизвиква проблеми, които се натрупват с го-
дините. По темата трябва да се говори и въпрос на уважение 
е момчетата/мъжете да са образовани по тези въпроси, за да 
се чувстват комфортно самите те, както и техните партньорки.

Крайно време е да обърнем внимание на нашите сино-
ве/мъже. Затова решихме да протегнем ръка към тях с продукт 
като нашия нов интимен сапун с органик лавандулова вода, 
подходящ както за жени, така и за мъже. 

При спазване на редовна интимна хигиена вие ще живеете и ще се 
чувствате комфортно и може да си спестите посещения на лекарски каби-
нет по повод на възпалителни заболявания или стерилитет.

Bilka Lifestyle 

•	 Не носете много тесни панталони, за да не притискат ин-
тимната ви област и да не повишават температурата там, 
което се отразява неблагоприятно върху развитието и 
функционирането на тестисите. 

•	 Имайте само своя интимна хавлия, за да защитите себе си 
и близките си.

•	 Вода, вода, вода – вътрешно и външно – поне веднъж днев-
но, тъй като при нередовно измиване на външните полови 
органи се отлага т. нар. смегма, която се превръща в среда за 
развитие на различни микроорганизми.

•	 Избирайте бельо основно от естествени материи, без да е 
прекалено стегнато, и го сменяйте всеки ден.

Подготвили сме и няколко основни съвета за поддържане на добра 
интимна хигиена от мъжете, с които, надяваме се, да сме полезни:
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Историята... 
Започва някъде в средата на ХХ в., когато дерматоло-

зите обръщат внимание на козметичните производители, че 
обикновените козметични средства оказват неприятно изсу-
шаващо действие върху нежната слизеста повърхност на по-
ловите органи. Ако те съдържат и антибактериални съставки, 
то при потребителите възникват ред неприятни усещания, 
сърбежи, зачервявания, често пъти дори съпроводени с алер-
гични реакции. Това дава и нова насока за развитието на част 
от козметиката за тяло, наречена “интимна”, в която производи-
телите започват да добавят натурални омекотяващи средства, 
които имат и антисептично действие като розово масло, масло 
от чаено дърво или билкови екстракти, но същите природни 
съставки не предизвикват сърбежи, зачервявания и непри-
ятни възпаления. Резултатът надминава очакванията – т. нар. 
интимна козметика прави бум на пазара, тъй като се явява не 
само ежедневно средство за хигиена на интимните части на 
тялото, но и козметика, подобряваща сексуалния живот между 
партньорите. Защото пълноценният и здравословен интимен 
живот е невъзможен без усещането за чистота, хармония, но и 
защитеност. 

Още в древността... 
Жената винаги е обръщала изключително внимание на 

своето тяло, обгръщала го е с особени грижи, с умение и наход-
чивост, грижила се е за неговата хигиена и красота. Описано е, 
че Клеопатра ежедневно вземала вана с мляко и мед, за да бъде 
кожата й мека и гладка, използвала специални билкови отвари, 
за да придаде свеж аромат на тялото си и да го предпази от 
полови инфекции. 

По-специални грижи... 
Поради особеността на структурата на слизестата по- 

върхност на най-нежните места козметиката за интимна хигие - 
на се създава с участието на дерматолози и фармацевти и след 
това задължително се тества, за да бъдат установени евентуал- 
ни странични действия на продуктите. Качествената интимна 
козметика освен обичайните хигиенни функции трябва да има 
ефективно действие и срещу различните възпалителни заболя-
вания в интимната сфера, без да предизвиква странични раз- 
дразнения. На лекарите е известен фактът, че много гъбички се 
адаптират лесно след определено време към химичните анти- 
септици, но не успяват да се адаптират към натуралните ете- 
рични масла, които също имат антибактериален ефект. Затова 

Интимната грижа

производителите на интимна козметика включват в състава й 
природни етерични масла, билкови екстракти, които освен по- 
чистващо и дезодориращо действие имат протективен ефект 
за полови инфекции, без да нарушават нежния повърхностен 
слой на интимните органи при мъжа и жената. Хит на пазара 
за интимна козметика са различните гелове лубриканти с нату- 
рални съставки, салфетки за интимен тоалет, интимни спре-
йове без спирт, както и течни измиващи продукти без сапун 
– всичките с неутрално рН. Хипоалергенните пък са за кожи с 
особена чувствителност. Освен че имат хигиенно, дезодорира-
що и антибактериално действие, те съдържат и успокояващи 
съставки за различни кожни раздразнения, зачервявания и 
неприятни сърбежи по половите органи. Лекарите гинеколози 
и дерматолози и дори сексолозите препоръчват използването 
на интимна козметика на всеки, който следи за своето здраве. 
За някои потребители тя дори е особено препоръчителна. Това 
са хора, страдащи от гъбични инфекции по половите органи, 
пациенти с понижен имунитет, жени в менопауза, бременни, 
болни, провеждащи лечение с антибиотици за поддържане 
на баланса на естествената микрофлора в половите органи. 
Освен геловете за интимна хигиена има и такива, които след 
нанасяне не се измиват и служат за овлажняване на интимните 
зони при хора, страдащи от определени заболявания – захарен 
диабет, неврози, хормонални разстройства. Те също имат ле-

чебно-профилактично действие, като поддържат естествената 
микрофлора, овлажняват слизестия слой на интимните органи, 
заздравяват малки ранички и дори имат обезболяващ ефект. 
Често те съдържат и някои специални съставки (например 
извлек от черен пипер) за стимулиране кръвообращението в 
половите органи и способстват за по-добър сексуален контакт 
между партньорите. Крем-геловете са най-новият хит на интим-
ната козметика. Те са ново поколение козметични продукти, из-
готвени по микроемулсионни технологии. При тях размерът на 
частиците на масата не превишава няколко микрона (за срав-
нение – в обикновените кремове за хигиена на тялото тези час-
тици са няколко пъти по-големи). Тези микроскопични частици 
много по-лесно успяват да проникнат дълбоко в нежния сли-
зест слой на интимните органи и така почти мигновено оказват 
овлажняващото си действие и образуват защитна бариера сре-
щу различни инфекции. Използването на интимна козметика 
не бива да се приема като желание за прикриване на някакви 
комплекси. Напротив, създадените козметични препарати за 
интимен тоалет трябва да бъдат използвани със знанието, че 
с тях защитаваме най-нежните и чувствителни части на своето 
тяло – за здраве и хармония в интимните чувствени отношения.

 Павлина Велчева

Интимен гел с 
органик розова вода ХИДРАТИРАЩ

Нежен интимен гел по иновативна хидратираща форму-
ла. Деликатно почиства кожата в интимната зона, без да изсуша-
ва. Създава усещане за свежест и комфорт.

Активни съставки: 
Органик розова вода – освежава и хидратира, пре-

махва усещането за сухота и дискомфорт; Глицерин – влагоза-
държащ продукт за възстановяване еластичността на кожата; 
Биоеколия – пребиотик, запазва естествената епидермална 
флора и ограничава бактериалната активност; Млечна кисе-
лина – успокоява кожната лигавица и поддържа оптималното 
ниво на рН в интимната област. 
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Природната вълна залива все повече световната и раз-
бира се, нашата ежедневна трапеза. Стремежът да се храним 
здравословно, природосъобразно, да избираме еко/био/орга-
ник храни се разпространява, дори достига какви ли не край-
ности.

Козметиката не изостава, а напротив, в желанието си да 
сме здрави и красиви искаме грижите, които полагаме за себе 
си, да са с все повече натурални средства. Не на последно място 
е фактът, че в много от случаите присъства и възникналата необ-
ходимост поради непоносимост или заболяване да не консуми-
раме/използваме определени съставки. 

Много се говори за глутена, който разви една цяла 
ниша – от основно хляб без глутен, без мая. 

Глутен (от латински gluten – лепило) е белтъчна смес, 
вид протеин, която се съдържа в храни, произведени от жито 
и подобни на него растения (ечемик, ръж). Не всички житни 
култури съдържат глутен. Веществото придава еластичност на 
тестото, слепва, като спомага за запазване на формата му в про-
цеса на втасване.

В световен мащаб около 1% от хората страдат от целиа-
кия и трябва да спазват диета без глутен, за да се предпазят от не-
приятни реакции от страна на организма и последиците от тях.

Употребата на Gluten Free продукти в козметика все по-
вече се популяризира поради увеличаване на потребителите 
й, поради режими за здравословност, предотвратяване на дер-
матит или за отслабване.

Какво е SLS? НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ (известен като 
SLS) е широко използвана, евтина химическа съставка, която се 
намира в масовите продукти за лична хигиена – шампоани, пас-
ти за зъби, вода за уста, сапуни, заедно с натриев лаурет сулфат 
(SLES) и амониев лаурил сулфат (ALS). SLS позволява по-добро 
взаимодействие между продукта и кожата, създава пяна, която 
прави продуктите по-ефективно почистващи. По отношение на 
въпроса опасен ли е SLS има противоречиви съобщения, пуб-
ликувани през годините, най-честата връзка, която се прави е 
между рака и SLS. 

Все повече потребители търсят продукти SLS Free с цел 
намаляване на химикалите, които проникват в кожата им, за пре-
дотвратяване на евентуални здравословни проблеми.

Защо ДЕРМАЛЕН ПРЕБИОТИК? 
Пребиотиците са хранителни вещества, които пред-

пазват човешката кожа от инфекции и от други агресивни 
въздействия на средата. Влияят благоприятно на „полезните” 
микроорганизми чрез селективно стимулиране на растежа и 
дейността на една или на ограничен брой бактерии. 

Локалното им приложение е нов подход в медицинско-
то лечение, който предоставя възможност да се възстанови и 
да се поддържа равновесие в епидермалната микрофлора, за-
пазвайки в същото време растежа на полезните бактерии.

Изключително ефективна и престижна съставка, съ-
държаща се само в медицинската козметика в категорията.

Интимен гел с 
органик лавандулова вода 
ОСВЕЖАВАЩ UNISEX

Дезодориращ и освежаващ гел за поддържане хиги-
ената на интимните части. Иновативната формула осигурява 
дълготрайна свежест и усещане за чистота. Съдържа само меки 
пенители, не дразни и не изсушава кожата. Подходящ както за 
жени, така и за мъже.

Активни съставки: Органик лавандулова вода – с 
ароматизиращо и успокояващо действие; Алое вера екстракт  – 
освежава и хидратира, осигурява защита; Алфа бизоболол – екс-
тракция от цветовете на лайка и бял равнец. Действа успокоя-
ващо, подходящ за чувствителна кожа. 

Интимен крем-сапун
с млечна киселина ЗАЩИТЕН

Нежна измиваща формула за ежедневна интимна хиги-
ена. Осигурява 24-часов комфорт, съдейства за поддържане на 
естественото ниво на pH и предпазва от нежелани проблеми. 
Подпомага защитните функции на кожата на деликатните ин-
тимни части.

Активни съставки и действие: Млечната киселина и 
млечните протеини подхранват и овлажняват кожната лига-
вица и поддържат естествено ниво на рН. Комбинираният екс-
тракт от лечебни билки (лайка, невен, чаено дърво) действа 
хидратиращо и успокоява кожата в интимната зона. 
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Твърдите сапуни имат дълга история във всяко едно до-
макинство. Те могат да бъдат наречени „ветераните“ в личната 
хигиена на всеки един от нас. Дали биха могли да бъдат измес-
тени от „помпозните“ и така модерни душ гелове, течни сапуни 
и прочие? В днешно време разполагаме с голям избор от по-
чистващи и дезинфектиращи продукти, които с бясна скорост 
завземат пазара и влизат в дома на много потребители. Въпре-
ки това модернизираното ни общество все още не може напъл-
но да се пречупи и да спре да ги използва – тъкмо обратното, те 
все още са част от най-желаните хигиенични продукти. 

Това е една от главните причини да създадем за вас 
една нова грабваща окото, малка колекция от измиващи про-
дукти.

Нашите бар сапуни, обогатени с натурални съставки 
като екстракт от НЕВЕН, органик ЛАВАНДУЛОВА вода и органик 
РОЗОВА вода, са истинско удоволствие като аромат, допир до 
тялото и хигиенно средство.

Защитни, освежаващи и хидратиращи… Какво повече 
може да искаме от един такъв продукт? Нежен дизайн, прекра-
сен аромат, натурални съставки – това са нашите нови бижута и 
„оръжия“ към още по-голям успех за в бъдеще. 

ROSA Damascena бар сапун ХИДРАТИРАЩ

Нежен бар сапун с висококачествена българска органик розо-
ва вода, овлажнява и омекотява кожата.

CALENDULA бар сапун ЗАЩИТЕН

Бар сапун с екстракт от невен, овлажнява кожата и осигурява 
защита.

Твърди сапуни: 
Отживелица, навик или по-доброто измиващо 
средство от душ гелa?

Висококачествена органик българска 
розова вода от официално 
сертифицирана дестилерия

 
•	 Органик розовата вода има силно изразено антибак-

териално действие, като едновременно с това съхра-
нява естествената влага в кожата.

•	 Розовата вода перфектно почиства и овлажнява ко-
жата, без да я дразни и изсушава. Кожата е тонизирана 
и освежена за целия ден.

Екстракт от невен, популярен като
 „универсален лечител“

•	 Екстрактът от невен е известен със силното си защит-
но и противовъзпалително действие.

•	 Действа успокояващо, хидратиращо и създава ком-
форт за кожата.
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LAVENDER бар сапун ОСВЕЖАВАЩ

Бар сапун с органик лавандулова вода, 
освежава и дезодорира кожата.

Висококачествена българска 
лавандулова вода от официално 
сертифицирана дестилерия

 
•	 Дестилирана на пара, специално за терапевтични 

цели от пресни биолавандулови цветове. Благотвор-
ните й свойства и специфичният аромат са световно- 
известни и от години се използват в козметиката.

•	 Съчетава уникален тонизиращ, дезодориращ и пре-
чистващ ефект, с характерните противовъзпалителни 
и овлажняващи свойства.
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Началото на Габровския карнавал е още през XIX век, 
когато в Габрово са празнували Сирни Заговезни с типичен 
градски празник, наричан Олелийня. Тогава наред с пазара за 
лакомства, хамкане на халва и площадно веселие е имало и 
карнавално шествие. То е било за народа и занаятчиите, като 
е започвало от кв. „Лъката” – тогава там в разстояние на 100 м 
е имало 13 кръчми и може би затова е бил наричан „Весела-
та Хунгария”. А за хайлайфа под театъра и в благотворително 
дружество „Майчина грижа” се правели маскени балове. „Тези 
обичаи се запазват до Втората световна война. Тогава се пре-
късва традицията, прекъсва и карнавалът“ – пише н. с. Татяна 
Цанкова, етнолог, дългогодишен директор на Дома на хумора 
и сатирата в Габрово.

Когото и да попитате, карнавалът в 
Габрово е най-масовото и най-чакано събитие в 

града. Неговата притегателна мощ кара стотици габров-
ци по света и у нас всяка година през май да се завръщат 

в родното Габрово, за да съпреживеят карнавалната фиеста. 
Всеки път карнавалът събира около 25-30 хиляди души, повечето от 

тях маскирани, които стават част от веселието, продължаващо през ця-
лото денонощие. Близо три хиляди са участниците в карнавала, преобразени 

с различни маски. Те дефилират по карнавалното трасе с политическа сатира, ос-
миват политици, иронизират социални, образователни и всякакви спорни инициативи 

на управляващите, посрещани от хората с особена чувствителност и критичност. 

Габровският 
маскарад 
или карнавалът
в Габрово 

Първият съвременен карнавал в Габрово се 
провежда отново през 1965 година. Още с първите 
пет издания веселото шествие утвърждава Габрово 
като столица на хумора. През периода 1990–1997 г. 
карнавалът не се провежда и тогава габровци по-
казват колко много им липсва. Възроден е отново 
през 1998 година с голямата подкрепа на Община 
Габрово – тежка задача, с която се нагърбват актьо-
рът Слави Бонев и д-р Тодор Шандурков, които 
стават негови сценаристи и режисьори. От тогава 
до днес всеки карнавал показва близо сто картини, 
като участници в него са десетки музиканти, танцьо-
ри, кукери, фолклорни и балетни формации, стоти-
ци възрастни и деца, които идват от цялата страна. 

Габровският карнавал за габровеца означа-
ва много. Той е израз на прословутото му чувство за 
хумор, на умението му да се надсмива над себе си, 
да ражда виц, когато му е трудно, и не на последно 
място в него е фокусирана предприемчивостта, бла-
годарение на която габровецът съумява да превър-
не пестеливостта си в марка, с която се прославя по 
целия свят.

Не случайно символ на карнавала е габров-
ската котка, наричана Царицата на карнавала, която 
се вижда от другия край на улицата, защото е висока 
поне три метра. За начало на карнавалното шествие 
се счита символичното отрязване на опашката й. 
Разбира се, габровци никога не са имали грубо отно-
шение към животните. Всичко е на шега, която се ко-
рени в анекдотите, родени и разказвани от и за габ-
ровци още в края на XIX век. Ето с какво още тогава 
се прославят те: че режат опашката на котката, та да 
се затваря вратата по-бързо и собата да не изстива; 
че слагат кранче на яйцето, та да източват колкото 
им трябва, зер цяло яйце е много за една чорба; че 
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н о щ е м 
спират ча-

совника си, за 
да не му се изтърк-

ват чарковете; че за да не 
плащат на коминочистач, пус-

кат котката през комина със запален 
вестник на опашката; че умеят както да 

посрещат, тъй и да изпращат; че са добри и в 
майсторлъка, и в пазарлъка; че играят хоро по тер-

лици, за да се чува музиката от Севлиево; че когато по 
света за нещо се заговори, в Габрово то вече се прави и т. н.

Габровският карнавал винаги се води от Ранката Бара-
банката – действително съществуващ човек, който обикалял 
града в ония години с барабанче, за да известява на населе-
нието градските новини. Също „подсказани“ от мирогледа на 
габровеца са и логата на всеки карнавал. Например през 2014 г. 
то е „О, времена, о, нрави“, през 2015 г. – „Габровец и котка по 
гръб не падат“, през 2016 г. – „Няма такава държава, има такъв 
град!“. Впрочем режисьорът Теди Москов, габровец по майчина 
линия, оценява последното лого като гениално и като сериоз-
на провокация към сценариста и режисьора на карнавала през 
последните години продуцента Иван Минчев.

Габровският карнавал се провежда винаги през май, в 
рамките на традиционните Майски празници, когато центърът 

на събитията е 17 май – Денят на Габрово. Датата е преизчис-
лена по нов стил от обявяването на Габрово за град в началото 
на май 1860 г. 

Това е месецът, през който театралните салони в града 
са пълни, концертните зали също, има пъстри изложби, откри-
ти сцени, които държат габровци будни цяла нощ, всички са 
изпълнени с особено очакване. Защото през май в Габрово се 
случват: Международен фестивал на хумора и сатирата, чието 
начало е през 1973 година под мотото, което му оставя пое-
тът-сатирик Радой Ралин –  „Светът е оцелял, защото се е смял“, 
Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата– 
единствен по рода си форум, на който си дават среща карика-
туристи, живописци, графици, скулптори, фотографи, писатели, 
изкушени от хумористичната тема творци от 173 страни в све-
та, Национална среща-наддумване „Благолаж“, Международен 
фестивал на комедийния спектакъл, Международен фестивал 
на спектаклите за един актьор BGMOT, Национален детски 
фестивал „Малкият Смехурко“, Детски миникарнавал, Биг-Бенд 
парад и разбира се, карнавалът. Само че подготовката за кар-
навала започва не през май, а през ноември предната година, 
когато се обявява началото на петото годишно време в Габрово  
– карнавалното. Всяка година стартът му по право дава кметът 
на Габрово – точно в единадесет часа и единадесет минути на 
единадесетия ден от единадесетия месец. Този неповторим 
карнавал през 2000 г. приобщава Габрово към голямото семей-
ство на карнавалните градове – членове на Фондацията на ев-
ропейските карнавални градове (ФЕКГ).

Тази година карнавалът бе превърнат в арена на битки 
от „Междузвездни войни“. Габрово бе „окупирано“ от Дарт Вей-
дър, принцеса Лея, Йода, водени от смелата и красива принце-
са Рей – в ролята на която беше маскирана габровската кметица 
Таня Христова. А габровската котка – тя бе в екзотичен костюм 
от джунглата, гушнала една маймунка. За да напомни, че сме в 
Годината на маймуната.

Мариана Мандичева
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Омайни рецепти от Петя
Билките са навсякъде около нас, на една ръка 

разстояние, само трябва да усетим тяхното притегляне, 
аромат и полезни качества и те ще ни се отблагодарят 
подобаващо – със здраве, енергия и добро настрое-
ние! Нека им отдадем дължимото почитание. Коя жена 
не е бленувала да е самодива или магьосница в очите 
на своя любим? Преданията гласят, че в полунощ срещу 
празника небето се отваря и стават чудеса! На Еньов-
ден се сбъдват желания. Защо не си пожелаем това, към 
което ни тегли сърцето? И без да се налага като маги-
ческите създания да похищаваме избраника си, бихме 
могли да го заинтригуваме, приготвяйки някоя от тези 
омайни рецепти. Да се поддадем на магията на приро-
дата чрез ароматните ястия, които сготвих специално 
за вас – ценителите на „Билка“!

Петя Щифлер 

Необходими продукти за 4 порции
3–4 твърдо сварени яйца
100 г заквасена сметана

50 г кисело мляко
1 малка глава кромид лук

3–4 с. л. подправки (естрагон, див лук и магданоз)
3–4 с. л. зехтин

2 с. л. светъл оцет
1–2 ч. л. дижонска горчица

сол и черен пипер на вкус

Необходими продукти за тестото 
500 г брашно

1 яйце
1 с. л. зехтин

½ кубче прясна мая
1 ч. л. захар

2 ч. л. сол
2 с. л. мащерка

Необходими продукти за плънката
500 г кайма

200 г пресен спанак (почистен)
100 г коприва
100 г киселец

200 г пушен бекон
50–100 мл прясно мляко

1–2 глави кромид лук
1 яйце

2-3 с. л. галета (или една филия стар хляб)
1 скилидка чесън 

сол и черен пипер на вкус

Необходими продукти за 5–6 порции
500 г скариди
60 г масло
3 с. л. подправки – магданоз, мащерка и салвия
няколко скилидки пресен чесън
250 г чери домати
сол и черен пипер на вкус

Салата с ароматен яйчен крем

Скариди в ароматни подправки

Начин на приготвяне
1. Ситно нарязаният лук се разбърква с оцета и под-

правките. Оставя се половин час на спокойствие. 
2. Отделно сметаната се разбърква с киселото мляко, 

горчицата, зехтина, солта и черния пипер. Добавят 
се нарязаните на малки кубчета яйца. Разбърква се 

добре и се смесва с подправките. По възможност се 
оставя за половин час на студено.

1. Почистените, измити и подсушени скариди с чесънa (скилид-
ките леко натиснати с нож, докато се пропукат) се запържват 
до полуготовност в маслото. Изваждат се.

2. В същата мазнина се запържват набързо разполовените до-
мати. Скаридите се връщат обратно, поръсват се с нарязани-
те на ситно подправки, сол и черен пипер. Разбъркват се на 
силен огън и се сервират.
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Начин на приготвяне
1. Маята със захарта се разтваря в малко хладка вода, поръсва 

се с 2 с. л. брашно и покрита се оставя да шупне. Пресятото 
брашно се разбърква с маята, яйцето, зехтина, ситно наряза-
ната мащерка и солта. Замесва се много меко тесто. Оставя се 
покрито да удвои размера си.

2. Копривата, киселецът и спанакът се бланшират в подсолена 
вода. Като поизстинат, се изцеждат много добре с ръце и се 
нарязват на дребно. Беконът на фини лентички се изпържва 
без мазнина. Добавят се зелениите и се разбърква хубаво.

3. Каймата се омесва с пюрирания лук и чесън, яйцето, галетата, 
млякото (или хляба, накиснат в млякото), сол и черен пипер 
на вкус. 

 
4. Тестото се намесва съвсем леко, разстила се върху брашно 

(около 35 см в диаметър). Разпределя се беконовата смес (от 
всички страни се оставя 2–3 см без плънка) и отгоре каймата. 
Краищата на тестото се събират в средата, за да се затвори 
плънката добре. Притиска се, за да се залепят. Питката се пос-
тавя в тавата от фурната с краищата надолу. След петнайсети-
на минути се пече в предварително загрята на 190ºС фурна 
за около 1 час.

Питката е много подходяща и за пикник.

Необходими продукти за 6 порции
1 бр. пресен ананас
5– 6 с. л. ликьор „Мараскино“
2–3 с. л. захар
1 връзка мента

Ананас карпачо с мента и мараскино

Панирани ягоди и череши
Необходими продукти
300 г череши
300 г ягоди
150 г пресято брашно
30 г разтопено масло
млечна вода (50% вода+50% прясно мляко)
2 белтъка
2 щипки сол
1 л олио

Необходими продукти за овалване
200–300 г захар
2 ванилии

Начин на приготвяне
1. Пресятото брашно се разбърква с маслото и млечната вода 

до гъста каша.
2. Белтъците се разбиват на сняг със солта и се разбъркват вни-

мателно в брашнената смес. 
3. Плодовете се почистват и измиват. Черешите по възможност 

след отстраняването на костилките се запазват с дръжки 
(може да панирате по няколко, хващайки ги наведнъж, или по 
единично)

4. Плодовете се топват в кашата и се пускат в силно нагореще-
ното олио (за да ги пуснете безопасно, използвайте клечки за 
зъби или шишчета).

5. След изваждането се поставят набързо върху кухненска хар-
тия, за да се поизцедят от мазнината. Овалват се в захарта 
с предварително разбърканата в нея ванилия. Сервират се 
веднага.

Начин на приготвяне
1. Ликьорът се разбърква със захарта и ситно нарязаната мента 

(оставете няколко връхчета за украса).
2. Ананасът се обелва и нарязва на тънки шайби. Разбърква се 

със соса и се оставя минимум 1 час на студено.
 По желание сервирайте с топка ванилов сладолед.

Книгата може да се намери в книжарниците на „Сиела“,  „Хеликон“, „Буктрейдинг“, 
както и всички добри книжарници в страната или да се поръча чрез www.ciela.com
www.mobilis.bg.
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Цветята и растенията са използвани за лечение от хилядолетия. 
Този дар от майката природа е открит още от древните общества, които са умеели да лекуват чрез целителната сила на 

растенията. В съвременния му вид този метод е преоткрит и оформен в системата от д-р Бах след дългогодишни научни изслед-
вания и опити. Слънчевият метод, чрез който се приготвят цветните есенции, извличайки „душата на растението” по най-нежния и 
щадящ начин, ги прави неповторими целебни капки.

„Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да 
повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отми-
ват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или 
другите възвисяващи неща те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите 
страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше 
Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към 
душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“    

                                                      Д-р Едуард Бах

Всяко от 38-те растения на д-р Бах отговаря на основните характеристики на психиката 
и следователно, ако са подходящо съчетани, въздействат на духа и връщат хармонията в тялото, 
а заедно с нея и неговото душевно и физическо здраве. В човешката душа се съдържат всичките 
38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. Есенцията от подходящ цвят може да 
възстанови равновесието между душата и личността. Цветята влияят на негативните душевни 
състояния не като ги потискат, а като ги карат да изплуват и стимулират положителните емоции. 

1. Agrimony/Агримония
 Често ли криете истинските си чувства 

зад маска на привидна веселост? (дори на 
психолога си не казах цялата истина) 

 Стремите ли се да избягвате конфликти-
те „на всяка цена“? (конфликтите ме карат 
да се чувствам зле) 

 Имате ли нужда от компания, алкохол, 
цигари, лекарства, храна, за да потискате 
своите тревоги и притеснения?

 
2. Aspen/Трепетлика

 Имате ли силни неопределени страхове 
– да не се случи „нещо лошо“? 

 Изпадате ли често в състояние на нео-
бясним страх, тревога, безпокойство? (вяр-
вам в суеверията) 

 Измъчва ли ви често тягостно пред-
чувствие, че неминуемо ще се случи нещо 
лошо в бъдеще, но не знаете какво?

Цветолечение 
Цветята на д-р Бах

3. Beech/Бук
 Дразнят ли ви околните със своите на-

вици, слабости и недостатъци?
 Обичате ли да критикувате другите? (не 

понасям глупаците, невежите и всякакви 
други дразнители) 

 Характерно ли е за вас, че сте свръх-
критичен, нетолерантен и обичате да се взирате в грешките 
на другите? (склонен съм да виждам „треската в чуждото око“, а 
пропускам „гредата в своето“)

4. Centaury/Червен кантарион
 Вярно ли е, че сте неуверен, колеблив, 

срамежлив и лесно се поддавате на влия-
нието на тези, които ви се струват по-силни?

 Притеснява ли ви да кажете „не“, когато 
някой системно злоупотребява с вашата от-
зивчивост и добродушие?

 Често ли загърбвате личните си нужди и интереси, за да удо-
влетворявате нуждите на другите? (не трябва да бъдем егоисти) 

     
5. Cerato/Зъбна трева, Цератостигма

 Съмнявате ли се непрестанно в правил-
ността на своите решения и преценки? 
(казват ми, че задавам глупави или излиш-
ни въпроси, но всичко опира до това, че 
искам да съм сигурен) 

 Често ли търсите съвет и потвърждение 
от другите хора, защото не се доверявате на собствената си 
преценка (лесно се оставям да ме убедят) 

 Често ли ви се случва да променяте посоката, в която сте 
поел, поради несигурност, че сте избрал правилния път?

     
 6 Cherry Plum/Дива джанка

 Понякога страхувате ли се да не загу-
бите контрол над себе си, да не полудете? 
(мислих за самоубийство) 

 Страхувате ли се, че може да нараните себе 
си или околните в състояние на нервна кри-
за? (ако избухна, не знам какво ще се случи) 

 Усещате ли силно вътрешно напрежение, лесно ли избухва-
те? (понякога давам изблик на чувствата си и тогава разигравам 
сцени на лудост, обхваща ме истерия, разтърсват ме пристъпи на 
гняв, които не мога да контролирам) 

7. Chestnut Bud/Конски кестен
 Повтаряте ли стари грешки, защото не 

сте си взел поука от тях? (повтарям все 
едни и същи грешки)

 Имате ли усещането, че се въртите в 
кръг, тъпчете на едно място?

 Струва ли ви се, че бавно напредвате в 
живота, защото не съумявате да се учите от грешките си?

8. Chicory/Цикория
 Изпитвате ли чувство, че близките ви 

не ви обичат и оценяват достатъчно „след 
всичко, което правя за тях“ (горкият аз, бе-
дният аз, никой не ме обича, купувам любовта 
с подаръци; даваш и пак даваш, за да получиш 
само нападки – как да не съм огорчен?) 

 Обичате ли да влияете върху другите, склонен ли сте да ги 
манипулирате? Опитвате ли се (макар и несъзнателно) да кон-
тролирате и да правите зависими от вас тези, за които се грижите?

 Намирате ли винаги нещо да поправяте или да критикувате? 
С удоволствие ли правите забележки и давате предложения?

     
9. Clematis/Повет

 Може ли да се каже за вас, че сте иде-
алист и мечтател, който обича да витае в 
облаците?

 Често ли сте апатичен и унесен; имате ли 
нужда от много сън?

 Непрестанно ли сте вглъбен в мислите 
си, които са изпълнени с фантазии и мечти?

 
10. Grab Apple/Дива ябълка

 Чувствителен ли сте на тема ред и чис-
тота (външна и вътрешна); обсебен ли сте 
от мания за чистота (ужасявам се от прах, 
микроби, болести)

 Изпитвате ли притеснение и неудобство 
от своята външност? 

 Често ли обръщате внимание на несъществени за здравето 
неща, например пъпки и петънца по кожата, а пренебрегвате 
по-сериозни проблеми?

     
11. Elm/Бряст

 Имате ли усещането, че отговорността е 
твърде голяма за плещите ви? (усещам ця-
лата тежест на умората, съсипан съм)

 Чувствате ли се депресиран и изтощен 
от изпълнението на ежедневните отговорно-
сти? (не знам откъде да започна–отказвам се) 

 Притеснявате ли се, че работата ви е твърде много и няма 
да можете да се справите? (този път няма да успея, не мога да 
поема такова натоварване) 

     
12. Gentian/Тинтява

 Лесно ли се обезверявате от временни 
пречки и забавяне по пътя към целта?

 Често ли се случва песимистичното ви 
отношение да ви отказва от полагането на 
усилие да извършите нещо?

 Склонен ли сте да се откажете, когато 
трябва да преодолявате трудности? (имам предварителни не-
гативни очаквания)

ТЕСТ за самопомощ за определяне на 
най-подходящата лична комбинация от есенции на д-р Бах
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13. Gorse/Улекс, Жълтуга
 Имате ли чувството, че нищо не може да 

ви избави от болката и страданието? (вече 
нищо не може да се направи за мен, загу-
бих всякаква надежда)

 Правите ли усилия „заради другите“ за 
подобряване на ситуацията, въпреки че 

предварително сте убеден в неуспеха на начинанието?
 Липсва ли ви увереност, че нещата могат да се променят към 

по-добро? (моят случай е неразрешим, усещам го)
     

14. Heather/Калуга
 Говорите ли все за себе си и за своите 

проблеми и болести, макар и трудно да го 
признавате? ( не се интересувам какво каз-
ват другите)

 Имате ли нужда от много внимание? 
(прeкарах тежко детство; обичам да ме за-

белязват, затова нося биещи на очи дрехи и украшения)
 Не понасяте самотата и искате винаги да има някой до вас, с 

когото да си говорите (предимно за себе си)? (не мога да живея 
без телефон)

     
15. Holly/Самодивски чемшир

 Изпитвате ли силен яд към някого? 
 Подозрителен ли сте към хората? Ми-

слите ли, че искат да ви измамят?
 Изпитвате ли чувство на гняв, завист, 

ревност, злорадство, омраза, недоверие?
     
16. Honeysuckle/Орлови нокти

 Трудно ли приемате новото, тъй като сте 
силно привързан към старото? Винаги ли 
гледате назад и никога напред?

 Може ли да се каже за вас, че „живеете в 
миналото“ и сте обзет от носталгия по „до-
брото старо време“? 

 Изпитвате ли неудовлетворение от това, което сте постигнали? 
     

17. Hornbeam/Габър
 Събуждате ли се трудно сутрин, чувства-

те ли психическа умора?
 Чувствате ли се преуморен от работа 

или отегчен от живота си?
 Склонен ли сте да отлагате обичайните 

си задължения – поради изтощение, отег-
чение, несигурност; поради липса на же-
лание и ентусиазъм? 
     
18. Impatiens/Слабонога

 Предпочитате ли да работите сам, за да 
се ръководите от собственото си темпо?

 Ставате ли нервен и раздразнителен, 

когато някой или нещо ви забавя? Дразнят ли ви хората, които 
според вас правят нещата твърде бавно? 

 Налице ли е при вас вътрешен подтик да правите всичко, 
което трябва да се прави, незабавно, без отлагане, дори и ко-
гато не е спешно? 

19. Larch/Лиственица
 Съмнявате ли се в себе си, имате ли нис-

ка самооценка? 
 Считате ли, че ще се справите по-зле от 

друг на ваше място?
 Имате ли предварителна нагласа, че 

няма да се справите със задачите и се от-
казвате, без дори и да сте опитали? 
     

20. Mimulus/Мимулус
 Свръхчувствителен ли сте към различни 

дразнители (шумове, миризми, светлини и 
др.)?

 Спадате ли към типа хора, които са сра-
межливи, свръхчувствителни, притесни-
телни и плахи? 

  Имате ли конкретни страхове (от високо, от тясно, от много 
хора, от кучета, от говорене пред публика, от болести и др.)?

     
21. Mustard/Синап

 Ставате ли жертва на безпричинна де-
пресия, която внезапно идва и си отива? 
Без явна причина да ви обгръща дълбок 
мрак и също така внезапно да изчезва?

 Изглеждат ли ви нещата около вас неяс-
но защо празни и безсмислени?

 Чувствате ли се без конкретна причина отделен от другите и 
от света, неспособен да откривате удоволствие в каквото и да е 
и неспособен да прикривате това свое състояние?

     
22. Oak/Дъб

 Пренебрегвате ли своите лични интере-
си, за да изпълните поетите ангажименти? 
Отговорен и изпълнителен ли сте?

 Числите ли се към хората, който се борят 
до край, независимо че са изтощени и неза-
висимо че шансовете за успех са минимални?

 Смятате ли, че сте личност със силно развито чувство за дълг 
и отговорност, която ще свърши задълженията си при всякакви 
обстоятелства? Спазвате ли обещанията си „на всяка цена“?

23. Olive/Маслина
 Чувствате ли се напълно изтощен физи-

чески, психически и умствено?
 Чувствате ли се безсилен да изпълнявате 

и обичайните си ежедневни задължения?
 Намирате ли се в период на възстановя-

ване след изтощителна работа или продължително боледуване 
или сте в период на дълго боледуване, стрес или страдание, от 
което не намирате облекчение?

     
24. Pine/Бор

 Изпитвате ли чувство на вина и само-
упрекване?

 Самообвинявате ли се за всичко, което 
не върви добре, даже и в случаите, когато 
това е резултат от чужди грешки?

 Имате ли към себе си по-високи изиск-
вания, отколкото към другите?
     

25. Red Chestnut/Червен кестен
 Безпокоите ли се за чуждите проблеми? 
 Безпокоите ли се непрестанно, че нещо 

лошо може сполети близките ви?
 Изпитвате ли свръхзагриженост и без-

покойство за хората, които обичате? Тре-
вожите ли се за другите повече, отколкото  

 за себе си?

26. Rock Rose/Скална роза
 Изпитвате ли в определени ситуации па-

ника или ужасен, влудяващ страх?
 Случва ли ви се да изпадате в състояние 

на безпомощност и вцепенение, когато сте 
изправен пред критична ситуация?

 Имате ли пристъпи на паника – телес-
ните й признаци могат да бъдат сърцебиене, задух, изпотяване, 
напрежение в слънчевия сплит и др.?

27. Rock Water/Скална вода
 Имате ли фиксирани представи за това 

кое е полезно и кое – вредно, кое е добро 
и кое – лошо, на които се стремите да не 
изневерявате?

 Може ли да се причислите към хората, 
които са праволинейни, консервативни и 

педантични? Взискателен ли сте към себе си, самодисциплини-
ран ли сте?

 Спадате ли към онези идеалисти, който се стараят да живеят 
според утвърдени от самите тях строги и твърди правила, от-
казвайки се от простите радости и удоволствия в живота? 
     

28. Scleranthus/Склерантус, Хрущялка 
 Променя ли се често мнението/настро-

ението ви от едната крайност към другата?
 Трудно ли вземате решения, когато сте 

изправени пред две възможности?
 Захващате ли едновременно няколко 

неща, без да ги довършвате (например да 
зачитате няколко книги)?

29. Star of Bethlehem/Витлеемска звез-
да, Гарвански лук

 Преживявали ли сте загуба или мъка, от 
която все още не сте се възстановили? Има-
те ли незараснала душевна/телесна рана?

 В момента обзети ли сте от апатия и без-
различие, които да са резултат от преживе-

ни скорошни травмиращи събития?
 Преживявали ли сте някога през живота силен емоционален 

шок – катастрофа, травма, болезнена загуба, опасно премеж-
дие, загуба на близък?

     
30. Sweet Chestnut/Ядлив кестен

 Бихте ли определили условията, в които 
се намирате, като тежки и непоносими за вас?

 Чувствате ли се изчерпан и на прага на 
своите възможности?

 Усещате ли се отчаян и в пълна безизхо-
дица, без да показвате и да споделяте това  

 с никого?

31. Vervain/Върбинка
 Убеждавате ли настоятелно другите в 

правотата на своето мнение, опитвате ли 
се да им предадете собствения си ентуси-
азъм? Достига ли вашият свръхентусиазъм 
до фанатизъм?

 Чувствате ли нервно напрежение, изпъ-
натост на нервите?

 Отдавате ли с въодушевление голяма част от времето и енер-
гията си на някаква идея или кауза?

     
32. Vine/Лоза

 Не искам винаги да имам право. Аз прос-
то винаги имам право.

 Бихте ли се определили като знаеща, 
силна, справяща се и доминираща лич-
ност? Склонен ли сте да се налагате на 
другите, защото сте убеден в правотата си 

tи „за тяхно добро“?
 Налице ли е тенденция да налагате своите решения и да се 

държите авторитарно, защото смятате, че знаете повече от кой-
то и да било друг? 

     
33. Walnut/Орех

 Чувствате ли понякога, че хора или ситу-
ации изсмукват енергията ви?

 Изпитвате ли нужда да скъсате с мина-
лото си и да продължите напред ? Чувства-
те ли се устремен към новото, но все още 
привързан към старото, което искате да 

оставите зад гърба си?
 Намирате ли се в момента в повратна точка от своя живот: 
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развод, раздяла, нова връзка, нова работа, ново начало, пубер-
тет, бременност, сватба, обучение, преместване, начало на ме-
нопауза, излизане в пенсия и др.? 

     
34. Water Violet/Хотония, Плавеш

 Бихте ли се определили като самостоя-
телен, горд, сдържан и спокоен човек? Мис-
лят ли другите за вас, че сте резервиран, 
дистанциран и горделив човек?

 Водите ли уединен начин на живот? 
Опитвате ли се да избягвате и ограничавате 

участието си в светски мероприятия като партита и коктейли? 
 Пазите ли дистанция спрямо другите хора, трудно ли спо-

деляте; таите ли в себе чувствата си, когато сте обзет от мъка 
и тъга?

     
35. White Chestnut/Конски кестен

 Страдате ли от безсъние и/или липса на 
концентрация поради вътрешен „умствен 
тормоз“; в главата ви в безпорядък се вър-
тят разни мисли?

 Имате ли склонност да се връщате в спо-
мените си към неприятни случки от живо-

та си и да ги преживявате отново и отново? 
 Имате ли повтарящи се тревожни мисли, от които не можете 

да се освободите? 
     
36. Wild Oat/Див овес

 Изпитвате ли неудовлетвореност от 
начина си на живот и от това, което сте 
постигнали? Имате ли усещането, че сте 
изпълнени с амбиции, но все още не сте 
намерили истинско си призвание в живо-
та? Търсите ли себе си, своето житейско и 

професионално призвание? 
 Изпитвате ли тотална несигурност, когато се налага да взема-

те генерални житейски решения? 
 Чувствате ли се неудовлетворен от сегашното си положение 

(лично и професионално), имате ли усещането, че си „губите 
времето“?
     

37. Wild Rose/Шипка
 Чувствате ли се безразличен, апатичен, 

примирен със съществуващото положе-
ние/ситуация?

 Липсва ли ви мотивация да вземете ини-
циативата в свои ръце и да се опитате да 
излезнете от тежката ситуация? Считате ли 

проблемите за предопределени, а усилията за изначално без-
смислени?

 Може ли да се каже, че ви е обзела пълна апатия и безразли-
чие и сте се оставили напълно на течението на живота, без да 
правите никакви усилия за промяна?

38. Willow/Плачеща върба
 Трудно ли прощавате и забравяте?
 Изпитвате ли разочарование, обида, 

негодувание или огорчение? Имате ли 
усещането, че на другите им върви повече, 
отколкото на вас?

 Смятате ли се за жертва на несправед-
ливост, склонен ли сте да обвинявате някого или нещо за проб-
лемите си?
 
________________________________________

В състава на вашата комбинация трябва да бъде вклю-
чена всяка есенция, на която сте маркирали и трите въпроса, 
отнасящи се до нея. Броят на есенциите, включени в една ком-
бинация, не трябва да надвишава 6 или в краен случай 7. Ако 
излизат повече есенции, прегледайте теста отново и редуци-
райте есенциите до допустимия максимум, като оставите само 
онези от тях, които се отнасят до най-сериозните ви проблеми, 
свързани с вашето емоционално и душевно състояние в мо-
мента.

Допустимо е в състава на комбинацията да участват и 
есенции, за които сте дали 2 категорични положителни отго-
вора, ако не надхвърляте допустимия максимален брой и ако 
се прецени, че тези есенции имат отношение към основния 
проблем.

офис „Капки на д-р Бах“ 
Ваня Захариева – терапевт и консултант 

Консултации след предварително записване 
на телефон: 0888 990 275, 02/885 00 78

В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com
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Цветни и свежи през 
лятото!


