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Екипът на “Красная линия”

Скъпи приятели и съмишленици,

Ето ни отново, както обещахме, с новия, 
пролетен брой на Bilka Lifestyle. 
С нетърпение  очаквахме пролетта и 
тази година. Пролетта, която вдъхва 
нов живот,  преобразява ни, вдъхновява 
и събужда красота! Красота, която в 
този сезон  ни обгръща отвсякъде 
–  от яркото слънце, от разцъфналите  
цветя, от поникналите тревички, от 
разлистените дървета, от кристалния 
въздух, от лъчезарното ни настроение, 
от самите нас! Цветовете се сменят, 
стават по-ярки, по-контрастни, а  
светът става по-светъл, по-открит, по-
достижим!
Всичко се възражда и пълни с енергия! 
И ние очакваме и сме готови да се 
пробудим, обновени, заредени с радост 
и надежда!

Бихме искали да се забавлявате, 
вдъхновявате, да получавате идеи 
и настроение  с нашето слънчево 
пролетно издание на Bilka Lifestyle!
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Какво ни дава промяната?  
От какво е провокирана?  
Как я посрещаме?  
Какво да очакваме?

 
С настъпването на пролетта съвсем подсъзнателно очакваме 
промяната в най-широкия смисъл на тази дума! 
Пролетта е емоция и чувство! Тя винаги идва бурно, лудо, кра-
сиво, озарено и вдъхновено и ние усещаме този сезон наисти-
на като вятър, който носи промяна в живота ни. Разбира се, ние 
я очакваме, залагайки огромни надежди. Като нещо ново, нещо 
различно и по-добро!
В последната година чисто човешките естествени стремежи ста-
ват все по-осезаеми поради факта, че станахме свидетели на сри-
ването на с десетилетия градени  ценности, доказани компании 
и институции, общоприети правила и модели на поведение. От 
всички страни ни "залива" негативна информация, прогнозите за 
бъдещето стават все по-разнопосочни и не пораждат доверие...
Целият този хаос ни провокира все по-често да се вглеждаме в 
себе си, да търсим и преоткриваме собствения си потенциал за 
съхранение, обръщайки се за спасение към исконните ценности, 
традиции, както и към обкръжаващата ни природа. 
Провокиран от естествените желания и стремежи на хората към 
по-добро, по-съвършено, по-красиво, по-ново, по-модерно, както 
и от желанието за обновяване и промяна, екипът на “Красная ли-
ния“ - България  вече е готов  да представи на козметичния пазар 
ново поколение натурална козметика Bilka UPGRAPE! Продуктите 
са разработени по съвременни революционни формули на осно-

вата на екстракт от грозде в комбинация с високотехнологични 
биологично активни компоненти, които правят желаната промя-
на по-лесна, по-достъпна, по-приятна, по-бърза, без влагане на 
излишни усилия и средства. 

Концепцията на новите продукти обединява:
 общоизвестните полезни качества на гроздето като мощен  ;
антиоксидант, предотвратяващ стареенето и контролиращ 
свободните радикали;
 ценни и  доказано ефективни растителни съставки, притежа- ;
ващи ЕКО сертификати за чист биопроизход;
революционни продукти на биотехнологиите. ;

Резултатите от употребата са:                                             
кожа, по-нежна и сияйна от коприна;   ;
 забавяне  стареенето на кожата и запазване на овала на ли- ;
цето с паралелно успокояващ ефект от ежедневния стрес; 
 клинично доказан  лифтинг ефект, който видимо намалява  ;
бръчките и заглажда повърхностите;                       
 защитен овлажняващ филм, осигуряващ 24-часова хидрата- ;
ция на кожата, с двойно хидратираща защита;                                                       
уникално копринено усещане при докосване. ;

През целия процес на създаване на новата серия продукти твор-
ческите търсения на екипа са били изцяло подчинени на задачата 
да предложи най-доброто от световната практика, като по този 
начин достави  удоволствие на българите, правейки ги по-краси-
ви и по-щастливи!

Почувствай промяната  
с новата серия  
Bilka UpGrape!    

Перфектна комбинация от ценни  
ефективни растителни съставки,  

притежаващи ЕКо сертификати за чист биопроизход
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КРЕМ КОПРИНЕН ЛИФТИНГ  ЕФЕКТ
24 ЧАСА ХИДРАТАЦИЯ

Ново поколение натурална козметика ефективно стимулира естествените 
процеси, осигурява дълготрайна хидратация на кожата и изглажда тена. По-
вишава еластичността и създава усещане за сияйна и копринена кожа. 
Комбинация от ценни ефективни растителни съставки, притежаващи ЕКО - 
сертификати за чист биопроизход.

Активни компоненти и действие:
Дълготрайна хидратация: революционна съставка на биотехнологиите - мек 
полизахарид (Fucogel) - образува защитен филм с висока влажност и 24-часо-
ва хидратация. 

Копринен ефект: екстракт от грозде  - укрепва колагена и еластина в ко-
жата на лицето, придава копринена мекота и виталност. 

Лифтинг:  масло от гроздови семки - най-мощният антиок-
сидант, който защитава кожата от стареене и я изглажда.
Защита: масло от Карите, с високо съдържание на вит. А, D, 
E и F, стимулира синтеза на колаген и спомага за по-доброто 
попиване на крема, естествен UV филтър срещу вредното 
въздействие на околната среда. 
Подхранва: бадемово масло, което нежно попива, успокоява 
и омекотява кожата.

Употреба: Кремът се нанася върху измитото лице с леки 
кръгови движения, като се щади областта около очите. Кре-
мът леко попива и е възможно веднага нанасянето на грим.

КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ 
Timecode

Ново поколение натурална козметика видимо  намалява бръчките, като 
възстановява еластичността на кожата и запазва овала на лицето. Забавя и 

предотвратява стареенето на кожата на лицето и я успокоява  след ежеднев-
ния стрес. 

Комбинация от ценни ефективни растителни съставки с ЕКО сертификати за 
чист биопроизход. 

Активни компоненти и действие:
Редуцира бръчките: Timecode - революционен продукт на биотехнологиите  

-  предотвратява стареенето на кожата на клетъчно ниво и мощно стимулира 
синтеза на колаген. При употреба 42 дни се наблюдава до 35% намаляване на 

дълбоките бръчки. Видимо подмладява кожата и й придава сияен тен.
Лифтинг ефект: масло от гроздови семки - задържа влагата в кожата, под-

хранва и изглажда мимическите бръчки.
Антиейдж ефект: екстракт от грозде – съдържа най-мощните антиоксиданти, 

защитава кожата от стареене, естествен UV протектор.
Подхранва: масло ший, богато на витамини A, D, E и F, алантоин и ароматни 

есенции, възвръща еластичността на кожата, намалява малките бръчици. 
Овлажнява и омекотява: глицерин с растителен произход за подобряване 

тургора на кожата.

Употреба: Кремът се нанася върху измитото лице и деколте с леки кръгови 
движения, като се щади областта около очите. 
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ВИТАЛИЗИРАЩО МАСЛО ЗА  ТЯЛО ГРОЗДЕ
GRAPE  BEAUTY  BODY  BUTTER
Луксозна грижа за кожата

Ново поколение натурална козметика подхранва и овлажнява кожата на тя-
лото с прекрасна комбинация от растителни биоекстракти и масла. Обра-

зува невидим слой, който предпазва и деликатно омекотява сухите час-
ти, стимулира естествените процеси и създава усещане за копринена 
и стегната кожа.
Комбинация от ценни ефективни растителни съставки с ЕКО серти-
фикати за чист биопроизход. 

Активни компоненти и действие:
Овлажнява и омекотява: глицерин с растителен произход -  подо-
брява тургора на кожата.
Подхранва: масло ший, богато на витамини A, D, E и F, алантоин и аро-

матни есенции - възвръща еластичността на кожата и я успокоява.
Антиейдж действие: масло от гроздови семки - най-мощният антиок-

сидант - защитава кожата от стареене, естествен UV протектор.
Регенерира: бадемово масло - подхранва и омекотява кожата.

Витализира: екстракт от грозде -  съдържа масла, микроелементи и аро-
матни вещества, витамини и полизахариди - стимулира обновяването на 

клетките и тонизира кожата.

Употреба: Маслото се нанася  веднага след къпане с нежно масажиране, докато 
напълно се абсорбира от кожата. За да се получи желаната мекота, нанасянето се 
повтаря върху зоните, които се нуждаят от особено внимание.

ОЛИО ЗА ТЯЛО И КОПРИНЕНА КОЖА
GRAPE BEAUTY BODY OIL

За копринено мека кожа 
Антиейдж ефект
Антистрес ефект

Коригира фигурата и теглото

Уникална суперактивна формула, която комбинира най-
ценните за кожата природни растителни масла (бадемово, 
сусамово, масло от авокадо, масло от маслина и масло от 

гроздови семки и силикон). 
Хармонично въздейства на кожата на тялото, като я овлажня-
ва и подхранва в дълбочина, стимулира кръвообращението и 

лимфодренажа и предпазва от появата на целулит.
Премахва неприятното чувство за сухота на кожата след вана 

или душ. Бързо и леко попива, без да оставя мазни следи.
С превъзходен плодово-парфюмен аромат.

Употреба: След вана или душ нанесете олиото с кръгови дви-
жения върху още влажната кожа и масажирайте до пълното 

му попиване. Олиото  е подходящо за всеки тип кожа.

Резултат: След редовна употреба кожата става копринено 
мека, еластична и здрава. Изчезват целулитните прояви.

Н
о

в
и

Н
а

 Н
а

 б
Ро

я



С
Ъ

б
и

Ти
я

7

Енергия, червен чай, творчески търсения, черно-бяла ак-
това фотография, бойни изкуства, японски барабани, хармония. 
Това бяха усещанията на изложбата, организирана от  „Красная 
линия - България” в галерия “Академия” на Националната худо-
жествена академия. Три месеца продължи конкурсът за черно- 
бяла актова фотография под наслов „Red line – хармония на сети-
вата”. На изложбата бяха показани най-добрите творби на автори 
- фотографи от цялата страна. Четирима от тях бяха наградени на 
официална церемония в галерията в присъствието на партньори 

и служители на “Красная линия”, фотографи, журналисти, култур-
ни експерти и лица от българския шоу бизнес.

Селекцията е извършена от екипа на “Красная линия”, а 
излъчването на четиримата победители беше поверено на екс-
пертно жури в състав: доц. Георги Лозанов, Енчо Найденов - мо-
ден фотограф и преподавател по фотография в Нов български 
университет по модна и обща фотография, проф. Анна Бояджиева 
– заместник-ректор на Националната художествена академия, и 
представители на компанията.

Наградите:
Първа награда: Силвия Братанова с три фотографии „Ки1”, Ки2” и 
„Ки3”
Втора награда: Михаил Дамянов с фотографията „Freedom Energy”
Трета награда: Мими Николова с фотографията „Силует”
Четвърта награда: Лора Топалова с фотографията „Season Mood”

Конкурсът  “Red line – хармония на сетивата” е част от по-
литиката на “Красная линия” да подпомага българските творци. 
Основната идея на “Красная линия” е по нестандартен начин да 
отправи посланията, залегнали във философията на новата козме-
тична серия  - Red line – и да предизвика смелите творчески тър-
сения на участниците за красотата и  хармонията между тялото и 
сетивните възприятия. 

„Красная линия” представи  
новата си марка Red Line 
Конкурс и изложба „RED LINE – хармония на сетивата”

Сенсей Тодор Цветков и Емил Антонов - демонстрация 
на Ияйдо ката, техники и похвати от Айкидо

Ки1 Ки2 Ки3



Историята на средствата за орална хигиена е много стара и е 
свързана с най-древните световни цивилизации – на шумерите, 
в Индия и Китай.
В древни времена почистването на зъбите е било религиозен 
обряд. Използвани били различни прахове от минерален, живо-
тински и растителен произход, които с вода или слюнка давали 
пастообразна маса, напомняща съвременните пасти за зъби.
При шумерите – 3000 г. пр. н.е., се споменава за употреба на отва-
ри от растения като лечебни  средства за отстраняване на боле-
стите в устната кухина.
В древна Вавилония и Асирия са използвали и настойки от билки 
за масаж на венците, a в един китайски ръкопис от 2000 г. пр. н. е. 
се споменава, че “първото нещо сутрин е да измиеш лицето и да 
изплакнеш устата си”. Китайците били и първите, досетили се да 
направят четки за зъби с четина.
Римският лекар Корнелий препоръчвал лечението на венците 
да става със сок от неузрели плодове, който, както се оказва в 
повечето случаи, има антибактериално и съдосвиващо действие, 
наподобяващо действието на съвременните води за уста.
И у нас най-старият лекарственик “Рилският лекарственик” от XVII 
в. препоръчва почистването на  зъбите да става с пепел от изго-
рял хляб, примесена със ситна сол, и да се дъвчат пръчици от 
билките камшиче и босилек.
През целия си живот човек изяжда около 40 т храна, чиято начал-
на преработка започва още от устата. Това определя и особеното 
внимание, което всеки трябва да отделя на грижата за доброто 
състояние на зъбите и венците си, насочено към употребата на 
средства, ефективно почистващи зъбната плака, създаващи усе-
щане за свежест и чистота, както и съдържащи в  състава си про-
филактичен или терапевтичен агент.
Наред с утвърдените пасти за зъби като средство за орална хиги-
ена, все по-голямо приложение намират и водите за уста, които 
също имат отличен почистващ, дезодориращ и лечебно-профи-
лактичен ефект. Те са идеално средство за прилагане на каквато и 
да е профилактика и лечение на устната кухина, венците и зъбите, 
при положение че зъбната повърхност е чиста. Затова те често 
пъти са средство, допълващо зъбната паста и чиято употреба за-
силва и удължава ефекта от  нейното действие.
Чрез водата за уста се постига не само отмиване на хранителните 
остатъци в устата, но се постига и едно дълготрайно освежаване, 

ароматизиране и профилактично или лечебно действие. Разби-
ра се, нито е възможно, нито е желателно достигането на пълна 
стерилност в устата. Но с  редовната  употреба на вода за уста  се 
постига:   

механичен ефект от отмиването на  хранителни- ;
те остатъци от междузъбието - там, където четката за зъби не 
може да достигне;

добре подбраният  в нея антибактериален агент,  ;
влияе максимално върху бактериалната флора, предизвиква-
ща образуването на зъбни налепи.

ароматизиране със силно освежаващ ефект. ;
действие на профилактични или лечебни състав- ;

ки с определена насоченост  (срещу кариеси, зъбна плака, 
кървящи венци, афти и др.)
Водите за уста се препоръчват за интензивно изплакване и жа-
буркане на устата в продължение най-малко на 1 минута. Про-
ведените изследвания относно продължителността на антибак-
териалния ефект  след жабурене показват, че от 4 до 8 часа след 
употреба на вода за уста нивото на болестотворните микроор-
ганизми е значително по-ниско. Това обяснява и факта, че при 
редовна употреба на водата за уста успоредно с традиционната 
паста за зъби образуването на зъбни налепи, които са причина 
за развитие на кариеси и проблеми при венците, значително на-
малява.
Освен общоприетата употреба, свързана с подобряване състо-
янието на венците, лошия дъх и антиплаковия ефект, водите за 
уста често пъти подпомагат лечението на пациенти, които имат 
устойчиви кандидозни и афтозни инфекции, както и възпаления 
на лигавицата на устата.
Предлаганите води за уста често пъти освен химично-терапевтич-
ните агенти съдържат и биологично активни вещества – ментово, 
карамфилово, анасоново, лавандулово масло, евкалипт, екстракт 
прополис, които са много близки до човешката биохимия и са 
изключително ефективни дори при такива сериозни стоматоло-
гични проблеми като често появяващи се кариеси, гингивити  и 
пародонтозата.
Според механизма си на действие водите за уста биват:

Адстрингентни – с директно действие върху  ;
оралната лигавица. Те действат съдосвиващо, флокулират и 
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водата  за  уста
повече от 

средство за орална  хигиена

Здравите  зъби – основа  за  добро здраве 
и красива усмивка
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преципитират протеините и така възстановяват нормалния 
цвят на венеца.

Флуорни – съдържат в рецептурата си флуорни  ;
съединения, които заздравяват зъбния емайл и намаляват 
предпоставките за поява на кариеси.

Антиплакови – съдържат активни компоненти, ко- ;
ито разрушават зъбната плака и пречат на нейното минерали-
зиране в зъбен камък. Често пъти употребявани преди пастата 
за зъби, те подпомагат механичното отстраняване  на плаката 
по време на измиването с четка за зъби.

Водещите стоматолози препоръчват ползване на  ;
паста за зъби и водата за уста да става комбинирано, като най-
добрите резултати се получават при следната схема:

Измиване с паста за зъби  2 пъти дневно в продъл- ;
жение на 2-3 минути.

След измиване на зъбите енергично изплакване  ;
на устата в продължение на 10-15 секунди  до 1 минута.
Така подценяваната вода за уста допринася  изключително много 
за поддържане на здрави венци, като усилва антиплаковия и ан-
тикариесен ефект на пастата за зъби и удължава  нейното дейст-
вие дори до 12 часа след употребата й.
Водата за уста не замества употребата на добрата паста и четка за 
зъби, но може многократно да увеличи тяхното действие и дори 
да предотврати редица патогенни процеси в устната кухина, 
предизвикващи появата на чести кариеси, кървене на венците и 
оголване на зъбите.   

Развитието на средствата за орална хигиена:
1800 г. - Първите четки за зъби идват от Китай в Европа.
1830 г. - Открива се сапунът.
1860 г. -  Първо организирано производство на прах за 

зъби.
1860 г. -  Появява се първият прототип на пастата за зъби, 

наречен  “сапун за зъби”.
1873 г. -  Създава се първата паста за зъби под формата на 

прах.
1890 г. - Изобретяват се пластичните туби.
1894 г. -  Ligner и Fisher разработват водата за уста Оdol, ко-

ято се използва до днес. 
1896 г. - Пастите в туби навлизат на пазара.
1952 г. - Открива се флуоридът.
1953 г. -  Излизат първите води за уста с Na флуорид в 

САЩ. 
1956 г. -  Флуоридът се включва като антикариесен аг-

ент  за първи път в пастата  за зъби CREST от  
Procter&Gamble.

1958 г. - Излиза първата двуцветна паста за зъби “SIGNAL“.   

Фирма “Красная линия”  разработва с особено внимание води за 
уста с профилактична, хигиенна и медицинска насоченост. Тя е 
и единствената фирма в България, която произвежда хигиенно-
профилактична вода за уста с чисти натурални съставки, подхо-
дяща и за хора, ползващи хомеопатични препарати.

9

Вода за уста ГРЕЙПФРУТ
Oсвежава с прекрасен 

цитрусов аромат.

Избелваща вода за уста 
„Bilka fresh&white”

Действа заздравяващо за венците 
и възстановява естествената 
белота на зъбите, достигайки и до 
най-недостъпните места в устата. 

Антипародонтозна вода  
за уста с билки

Стяга венците, предотвратява 
образуването на кариеси и 

зъбна плака!

Павлина велчева
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Нашето тяло също като кожата на лицето изисква постоянно внимание и грижи. 
Най-често срещаният проблем при него е появата на целулит на определени места, 
което се среща при около 80% от жените, и въпреки че лекарите дерматолози го 
определят като  вторичен полов белег, съвсем не е приятно да се примириш с 
появата му. Излишните подкожни мастни отлагания, локалната хипертрофия 
на мастните клетки, застоят в циркулацията на кръвта и лимфата опреде-
лят появата на т.нар. портокалова кожа, която си е неприятен естетичен 
и козметичен дефект.

Водещите световни фирми-производители на козметика 
създадоха в последните две години ново поколение препа-
рати и програми за корекция на фигурата и кожата на тяло-
то, вземайки под внимание, че организмът на всяка жена е 
уникален и целулитът при всяка една от тях има различна 
етиология (при слабите жени той също се среща съвсем 
нерядко).

Новите тенденции в борбата срещу целули-
та са в съчетанието на “активните” средства като 
скраб-маските за тяло или пилинг-геловете, от 
една страна, и “пасивните” средства – кремове, 
гелове и маски с антицелулитно действие, от дру-
га страна. И всичко това съчетано с аромапроце-
дури,  при които се вдишват с нищо несравними 
целебни аромати, които предизвикват релаксация и 
вътрешен комфорт и многократно увеличават резул-
татите от въздействието върху засегнатите от целулита 
участъци.

Активните съставки, влизащи в състава на антице-
лулитните средства, способстват активизирането на липо-
лизата, подобряват микроциркулацията и отока на лимфата, 
стимулират обменните процеси, намаляват обема на подкожни-
те мастни клетки, укрепват стените на кръвоносните съдове, като 
подобряват общото състояние на кожата, повишават тонуса  и из-
глаждат релефа й.   

Оптималното въздействие на антицелулитните средства се по-
стига чрез предварително обтриване на местата с целулит с пилинги или 
скрабове за тяло, които отстраняват мъртвите клетки от кожата и осигуряват 
дълбокото проникване на активните антицелулитни съставки.10

да започнем от пролетта битката с   
“портокаловия бич” на самочувствието!

Най-нови тенденции в 
борбата с целулита
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Тези обтривания са горещи или студени (при темпе-
ратура на тялото 36,5° С). При горещите обтривания се цели 
ефектът на сауната, който подобрява проникването на актив-
ните съставки в дълбочина и повишава обмяната на вещества-
та. Но при варикозно разширени вени тези горещи процедури 
са противопоказни. Затова при недобро състояние на кръво-
носните съдове с по-малък успех се прилагат хладните обтри-
вания с ментол, още повече че той действа благоприятно и 
на разширените вени.

В основата на високотехнологичните коз-
метични средства, използвани в най-новите ан-
тицелулитни програми, са залегнали :

екстракти от морски водорасли (фу- ;
кус, ламинария, спирулина), 

етерични  масла от горчив портокал,  ;
майоран, градински чай, пачули, мента, хамаме-
лис, лайка, зелен чай, розмарин, кипарис,

водно-гликолови екстракти от бил- ;
ките полски хвощ, гуарана, ракитник, манго, ма-
ракуя, арника, конски кестен, мимоза, женшен, 
невен, хмел, бук,

натурални растителни масла, полу- ;
чени при студено пресоване на пшенични заро-
диши, жожоба, авокадо, сладък бадем, царевич-
ни, слънчогледови и соеви зърна,  

с у р о в а - ;
тъчни протеини, 
кофеин, каротин, 
пантенол, вит. А, С, 
Е, В1, В2, пептиди.

Е к с п е р и -
ментите in vitro са 
показали, че биоак-
тивните съставки с на-
сочено антицелулитно 
действие ускоряват 12 
пъти разнасянето на 
мастните образувания 
спрямо продължител-
ните физически натовар-
вания и само в рамките на 
един месец фигурата ви-
димо става по-стройна.

За усилване ефек-
та на антицелулитния крем 
или гел като завършваща 
процедура се препоръчва из-
ползването на масажи с аро-
матични масла на дива роза, 
лавандула, евкалипт, кедър 
(особено ефикасно въздейст-
вие!), цитронела, които допъл-
нително активизират мастната 
обмяна и най-вече способстват 
отделянето на шлаките и спада-
нето на отоците.

Комплексните антицелулитни програми за грижа за 
тялото, съчетани с правилно хранене и умерени физически 
упражнения и движение след дългата зима, помагат на всяка 
жена да възвърне добрата си физическа форма, стройно тяло и 
гладка и еластична кожа. 
Следвайки най-новото в козметиката за здраво и красиво тяло, 
фирма “Красная линия” създаде свои комплексно действащи 
козметични продукти за преодоляване проблемите с целулита. 

Съчетани с балансирано хранене 
и движение и при редовна упо-
треба те правят фигурата гъвка-
ва и младежки стройна.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ГЕЛ С 
ЕКСТАКТ ОТ БЯЛО ГРОЗДЕ 

Изключително активната 
му  формула се основава на по-
следните открития за въздейст-
вието на  пептидите върху кожа-
та, като съчетава синергичното 
действие на активните съставки, 
съдържащи се в гела – натура-
лен екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ, 
ПЕПТИДИ и МЕНТОЛ. Научните 
изследвания са доказали, че со-
кът от бяло грозде удивително 
наподобява майчиното мляко 
и има невероятен тонизиращ 
ефект върху обмяната на веще-
ствата.

Приятно охлаждащ и 
лек,  този гел бързо попива  и 

активно взаимодейства с при-
родните ензими на кожата, като 

атакува целулита многостранно:
 Подобрява микроциркулаци- ;
ята на течните шлаки в между-
клетъчното пространство на 
засегнатите от целулит зони. 

 Видимо намалява целулита и предпазва от новата му  ;
поява.
 Ускорява разграждането на мазнините в проблемни- ;
те зони, има отслабващ ефект.
 Увеличава синтеза на колаген, подобрява еластич- ;
ността на кожата, има моделиращ ефект.
  Заглажда “портокаловата кожа” и стриите. ;
 Задържа влагата в кожата и забавя процесите на ста- ;
реене.

Препоръчителна употреба: Гелът нежно се разнася върху 
проблемните зони и се извършва масаж около  5-10 мин. Добре е 
кожата да се третира 2 пъти на ден. Особено ефективно е дейст-

вието на гела след баня.
Резултатите са видими до  2 месеца.
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МОДУЛАТОР ЗА ТЯЛО С ЕКСТРАКТ  
ОТ ГРОЗДЕ МАВРУД

Нежен крем, с интензивно биоактивно действие, 
базиран на откритите само в българското грозде МАВ-
РУД антиоксиданти и полифеноли, 30 пъти по-силни от 
познатите досега. Съдържа еластин и витамини, които 
подхранват кожата и оформят младежки вид на фигура-
та. Ускорява кръвообращението и подпомага изгаряне-
то на мазнините. Стимулира образуването на колаген и 
еластин, уплътнява мускулите и кожата.

Идеална формула за оформяне контура на  ;
тялото и поддържане кожата стегната и свежа. 

Стимулира кръвообращението. ;
Изгаря излишните мазнини. ;
Тонизира кожата. ;

Препоръчителна употреба: Кремът въздейства 
най-добре след баня. Нанася се равномерно върху ко-
жата до попиване с масажиращи движения. Не оставя 
мазни петна.

Резултат: Младежка фигура и млада кожа!

ОЛИО ЗА ТЯЛО КОПРИНЕНА КОЖА
GRAPE BEAUTY BODY OIL
За копринено мека кожа 
Антиейдж ефект
Антистрес ефект
Коригира фигурата и теглото

ВИТАЛИЗИРАЩО МАСЛО ЗА  
ТЯЛО ГРОЗДЕ
GRAPE  BEAUTY  BODY  BUTTER
Луксозна грижа за кожата
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Пърхутът – враг № 1!

Скалпът е защитен от вредното въздействие на външ-
ните фактори от стотиците и хиляди кичури на косата и въпре-
ки това той е податлив на много вредни влияния и проблеми. 
Пърхутът (себореята) е само един от тях.

Истината е такава – лошата хигиена и мръсната коса 
съвсем не са виновниците за появата на себорея. В дейст-
вителност причинителите са организмите, които живеят на 
скалпа. Те са част от нормалната телесна флора, но още не 
е съвсем ясно защо понякога тези съвсем “законни обитате-
ли” причиняват пърхут. Често роля играят хормоналните и 
сезонните промени. При някои хора себореята се изразява 
предимно през лятото, а при други – през студените сезони. 
Всичко е строго индивидуално.

Основен проблем
Пърхутът е заболяване, от което страдат милиони 

хора по света. Резултатът от раздразнението на организмите 
е появата на големи, бели, мазни люспи, които “крещят”:  “Забе-
лежете ме!”, от повърхността на любимата ви черна блуза.

По-малкото зло
Ако себореята е малко като количество и присъстви-

ето й е сравнително невидимо, може да се справите с нея и 
вкъщи, като си набавите шампоан против пърхут.

Ако имате такъв проблем, преминете на шампоани, ко-
ито съдържат катран (за намаляване появата на неприятните 
люспи), цинк и салицилова киселина (заради ексфолиращия 
ефект). Дори при условие че предпочитате козметиката ви 
за коса да съдържа само един от горепосочените продукти, 
имайте предвид, че е добре да използвате всичките три. Но е 
необходимо периодично да ги сменяте, за да може скалпът да 
създаде толеранс към всичките тях.

По-голямото зло
При условие че правите всичко възможно вкъщи, но 

се оказва безрезултатно – откажете се от черните блузи (бе-

лите люспи само ще се набиват на очи) и шампоаните за еже-
дневно третиране (те няма да ви помогнат). Запазете си час 
при дерматолог. Той ще ви препоръча най-подходящия за вас 
начин на лечение и ще ви помогне да изберете необходим 
за вашите коса и кожа медицински шампоан. Използвайте го 
ежедневно, с изключение само на тези една-две седмици, в 
които усетите подобряване - това е моментът да дадете “по-
чивка” на скалпа си.

Двоен кошмар
Дори пърхутът да не води до косопад, не особено ряд-

ко срещано е явлението той да се появи по време на косопад. 
Ако имате едновременно пърхут и косопад, най-добре се ви-
жте с вашия лекар, за да определи подходящ метод и продукт 
за третиране. Не експериментирайте! И не чакайте проблемът 
да отмине сам.

Решение
Развитието на пърхута може да се ограничи чрез еже-

дневни грижи и правилна експлоатация. Миенето на косата 
с шампоан против пърхут е първото, което трябва да напра-
вите. Нанасяйте го с леки масажни движения и го оставете да 
действа поне 5 минути, така ще дадете възможност на състав-
ките му да проникнат до скалпа.

И още...
Шампоаните против пърхут изсушават косата, като 

“крадат” от естествената й влага. И за това паралелно с тях е 
необходимо ежедневно да се използва балсам за коса, който 
да съдържа омекотяващи, заздравяващи и овлажняващи еле-
менти.  Важно е старателно да изплаквате косата след нанася-
не на шампоана, както и след балсама, защото остатъците от 
тях могат да спомогнат за усилването на пърхута.

Гергана Кангалова

Причини
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Шампоан за мазен скалп,  против себорея
Регулира  мастната секреция на скалпа в дълбочина
Нежно отлюспва полепналия мазен пърхот
Меко  измива и успокоява  скалпа от сърбежи  и възпаления
Действа до 5 редовни измивания  на косата!
Оздравителната формула  на шампоана е създадена на базата на:

лактати на млечната  киселина и витамин B5, които  ;
намаляват излишъка от себум и успокояват скалпа,

екстракт от лечебните  билки невен, дъбови кори,  ;
офика,  розмарин и мирта с противогъбично  и дезинфекцира-
що действие,

висока класа  тензиди (нежни измиващи съставки)  ;
и балсам за обем и блясък на косата, 

ментол, който тонизира  кожата на скалпа и под- ;
силва  действието на активните съставки. 
Шампоанът е подходящ за мъже и жени при мазен  скалп и се-
борея. 

Шампоан против сух пърхот
Хидратира скалпа и предотвратява  сърбежа

Меко  измива, без да изсушава, видимо отстранява пърхота
Подхранва и укрепва косата 

Действа дори след първото  измиване!

Оптимално балансираната  формула на шампоана е създадена на базата  на:
най-съвременни овлажняващи,  кондициониращи и меки измиващи   ;

съставки, които намаляват секрецията  на себум и отлично почистват  ко-
жата на главата,

витамини РР и  F за тонизиране на скалпа и косъма, ;
бадемово масло  срещу сухота на скалпа и  подхранване на косъма, ;
биоактивен екстракт  от лечебните билки алое вера, жиловляк, коп- ;

рива, репей и мирта,  който регулира прекомерното  люспене на скалпа 
и укрепва  корените на косата,

салицилова киселина, която дезинфекцира и излющва  скалпа, ;
глицерин за хидратиране  кожата на скалпа и косата.  ;

Шампоанът е подходящ при наличие на сух пърхот и сърбежи на скалпа 
при мъже и жени. 
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Историческите хроники сочат, че Мастика Хиос е била 
първата натурална дъвка от древни времена, използвана за 
почистване на зъбите и освежаване на дъха. Намира приложе-
ние и в козметологията за почистване на лице и тяло. Мастика 
Хиос участва като активна съставка в лекарствените формули 
на много международни фармацевтични компании. Отличава-
ла се е през вековете заради благотворните и лечебните си 
свойства върху човешкото здраве.

В днешно време научните среди, макар и със закъс-
нение, с помощта на изследвания доказват терапевтичните 
качества на Мастика Хиос. Научно доказано е, че тя оказва 
благотворно действие при стомашни смущения, спомага за 
оралната хигиена, притежава мощно антимикробно и анти-
бактериално действие и е естествен антиоксидант, лекува 
травми и кожни заболявания. 

Множество статии в международни медицински жур-
нали описват характерните особености на Мастика Хиос.  Тези 
статии се позовават на лабораторни изследвания и клинични 
изпитания, извършени от независими изследователи в Гърция 
и други страни, и разкриват, че Мастика Хиос притежава уни-
кални лечебни и терапевтични свойства.

Неповторимостта на Мастика Хиос безспорно се ос-
новава на нейните терапевтични свойства и на факта, че ос-
тров Хиос е единственото място 
на света, на което се произвеж-
да, както и на нейния характе-
рен аромат. Тази уникалност 
е подкрепена от широкото 

приложение от хората в много страни, най-вече от Източното 
Средиземноморие.

Мастика Хиос е основна съставка на много храни и на-
питки, използва се в химико-фармацевтичната промишленост, 
в производството на парфюми и козметика.

Към настоящият момент Мастика Хиос се изнася за 
много страни като суровина за производство на редица про-
дукти, включително печива, сладкиши, сладка, сладолед, шо-
колад, дъвки, бонбони, напитки, чай, кафе, млечни продукти, 
тестени изделия, сосове, ликьори, узо, вина, диетични добав-
ки, продукти за орална хигиена, хирургически конци, пре-
връзки при изгаряния, конци за почистване на зъби, сапун, 
козметика, ароматни свещи, етерични масла, художествени 
лакове и смолисти лепила.

Дъвки „ELMA” са производен продукт на Мастика Хиос, 
притежават силно антимикробно и антибактериално дейст-
вие, предпазват от появата на зъбна плака, облекчават сто-
машните смущения. “ELMA” съдържат само натурални съставки 
и никакви изкуствени подсладители (като фенилаланин), нито 
антиоксиданти (BHT и BHA). Без захар са и съдържат ксилитол, 
който спомага за понижаване нивото на киселинност в устна-
та кухина, която може да предизвика разрушаване на зъба.

мастика хиос –  
уникален продукт  

с широко приложение
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Скъпи дами, март месец бележи началото на най-женския сезон 
– пролетта. Време е да се отърсим от изтощителната зима и да се 
заредим с нови сили. Какъв по-добър начин да съчетаем това с 
малък момент на радост и удоволствие? 

LINDOR, вкусните нежно топящи се шоколадови бонбони, създа-
дени от цялата страст на майсторите на шоколада Lindt, са иде-
алният избор! 

LINDOR е сбъдната шоколадова мечта от нежно топящ се пълнеж 
и уникална частица наслада. Създадени за първи път в Швейца-
рия през 1949 година, бонбоните LINDOR бързо стават популярни 
и спечелват сърцата на хората навсякъде по света. Те са изискан 
и сигурен начин да дадете на тялото си енергията, от която има 
нужда. Освен че имат противовъзпалително действие, шоколадо-
вите продукти  може да са и вашето оръжие срещу пролетната 
умора. Шоколадът съдържа витамини А, В и Е, а също е богат на 
желязо и калций, които изтощеният от зимния сезон организъм 
несъмнено ще оцени. 

Винаги различна...
Също както пролетта жената често мени настроенията си. За ве-
селите моменти носете  ослепителна си усмивка, а когато тя ви 
липсва можете да я върнете с помощта на сладките, нежни шоко-
ладови изкушения от LINDOR. Шоколадът стимулира появата на 
серотонин и ендорфин, хормоните на щастието, а всяка разумна 
дама знае, че ключът към здравето и успеха е доброто настрое-
ние. Нека бонбоните LINDOR с техния деликатен вкус бъдат ваши-
ят малък личен ритуал, който отново ви кара да се усмихвате.

Усещане за жена...
Пролетта е известна и като сезона на любовта - цялата природа 
се е посветила да търси подходящата половинка. Скъпи дами, не 
забравяйте да се погрижите за себе си, доказано е, че черният 
шоколад стимулира хормоналния баланс. Можете да се заредите 
с екстра тъмните дражета от асортимента на LINDOR, които ще ви 
подарят един релаксиращ момент и ще ви помогнат да се радвате 
на своята женственост. 

Накарайте кожата ви да свети от здраве!
Студът и липсата на слънце изтощават много нашата кожа през 
зимата и когато настъпи пролетният сезон, тя също се нуждае 
от  помощ, за да изглежда гладка и съвършена. Специалистите от 
Bilka знаят, че пролетната умора се изписва първо на лицето, за-
това предлагат богата серия от грижи за него. Независимо какъв 
тип е вашата кожа, тя също има нужда от обновяване, почистване, 
успокояване и разбира се, от защита. Пролетните месеци носят 
със себе си и множество алергeнни фактори, на които кожата е 
изложена ежедневно. Един от начините да се предпазите е да се 
доверите на продуктите на Bilka - серии за всеки тип кожа и всеки 
момент от денонощието. 

Започнете деня си с подходящия за вас продукт от асортимента 
на Bilka и запазете тонуса до вечерта с някое от шоколадовите из-
кушения на LINDOR!

LINDOR и Bilka ви пожелават енергична и усмихната пролет!

Поглезете се и се подгответе 
за пролетните месеци!
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Кой не познава това?
След дългите студени зимни месеци с консумирането на по-тежка храна, де-
серти и по-малко движение посрещаме пролетта с опънати по шевовете поли 
и панталони. Въобще не ни се мисли за леките пролетни дрешки, които чакат 
да бъдат облечени...
Първите пролетни лъчи, напъпилите дървета и чуруликането на птичките не-
волно ни подтикват да излезем навън.  Денят става по-приятен, светъл и хубав. 
Най-накрая на пазара излизат зеленчуци, които заслужават името си. 
Пресни и свежи като пролетта.
С малко движение и здравословна храна няма да позволим на пролетната умо-
ра да ни победи. Пролетната еуфория ни дава нови сили и енергия, искрено се 
надявам и желание за нови и разнообразни кулинарни изкушения.
 
Според мен С ЛЮБОВ ПРИГОТВЕНАТА ХРАНА ИМА ДУША.
 
Поздрав,
Петя

Пролетно 
меню с Петя

Коприва крем-супа

Начин на приготвяне:
1. Копривата се измива много добре и се пуска във вряща, подсолена вода за 1 мин. Изцежда се и водата се изхвърля.
2. Лукът се нарязва на едро и се пържи до прозрачност. Прибавя се нарязаният на кръгчета пресен лук. Посолява се леко и се доизпърж-
ва до сладост. Сипва се вода, прибавят се бульоните, едро счуканият чесън, обелените, нарязани на кубчета картофи, солта и черният 
пипер.
3. Къкри леко до сваряване на картофите. Прибавя се сметаната и още вода при необходимост (внимавайте да не е много рядко), ври още 
15 мин. Отстранява се от огъня и като поизстине, се пюрира.
4. Кипва се отново, добавя се маслото, разбърква се, докато се разтвори, подправя се с лимонов сок и се сервира.
Вместо коприва може да сложите спанак, лапад, див чесън...

Необходими продукти:
за 5-6 порции
200 г коприва

350 г кромид лук (2-3 глави)
2 връзки пресен лук

2 скилидки чесън
300 г картофи (2-3 бр.)

100 мл сметана
1-2 кубчета зеленчуков бульон

черен пипер и сол на вкус
30 г масло

1-2 с. л. лимонов сок
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витаминозна салата

Пиле Тандури

Необходими продукти:
за 4 порции
сърцевината на една зелена салата
1 ябълка (ако са малки, 2 ябълки) 
50 г кедрови ядки 
4 филии тостерен хляб
12 чери доматчета

Необходими продукти:
за 6-7 порции

Едно цяло пиле

За марината:
500 г кисело мляко (с висока масленост), 3-4 скилидки счукан чесън, 

3-4 с. л. светъл винен оцет, 3-4 с. л. олио, 1 с. л. червен пипер, 
 1 с. л. лют червен пипер, З с. л. доматен концентрат, 

 2 см пресен джинджър, ситно нарязан, 1 с. л. смлян кимион, 1 с. л. 
сол, 1 с. л. захар, 1 ч. л. черен пипер, 1-2 с. л. къри

Начин на приготвяне:
1.  Всички продукти за маринатата се разбъркват до хомогенна 

смес. Пилешкото месо (без кожата) се боцка на няколко места с 
върха на остър нож (така поема по-добре марината). Потапя се в 

марината.
2. Оставя се на студено минимум 6 ч. (най-добре едно денонощие). 
Преди печенето месото се изважда от маринатата. Пече се в пред-

варително затоплена на 220° С фурна около 30-35 мин.
Ако не намерите пресен джинджър, може да сложите 1 ч. л. сух.

Маринатата може да се използва отново за друго месо. Съхранява-
на в хладилник, е годна 4-5 дни.

За соса:
сол на вкус
7-8 с. л. зехтин
2 с. л. пресен лимонов сок
2 с. л. балсамов оцет

Още необходими:
50 г масло за изпържване на
крутоните
1-2 с. л. лимонов сок за ябъл-
ките
няколко чери доматчета за 
украса

Начин на приготвяне:
1.  Продуктите за соса се разбъркват до хомогенна смес.
2. Кедровите ядки се изпържват 2-3 мин. в тиган без мазнина. (Може 
да се сложат и сурови в салатата.)
3. Кората на хляба се изрязва тънко. Средата на филийките се на-
рязва на малки кубчета и се изпържва до хрупкавост в маслото.
4. Ябълката се обелва и нарязва на тънки резенчета (за да не потъм-

нее, веднага се разбърква с лимоновия сок).
5. Измитата и подсушена салата се разбърква със соса. При необ-
ходимост се доовкусява. Разпределя се в чинии, отгоре се слагат 
парченцата ябълка, поръсва се с крутоните и кедровите ядки. Ук-
расява се с доматчетата.
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През 2009 г. Петя Петкова - Щифлер представи своята първа книга “111 рецепти 
около света”.
Луксозното издание е събрало рецепти от цял свят. Сред тях са кулинарни ше-
дьоври, вдъхновени от ресторанти като Kronenhalle в Цюрих, където предлагат 
специалитети като “Телешко по цюрихски”, рощи, шоколадов мус… Чести по-
сетители в ресторанта са Катрин Деньов, Питър Устинов, Джордж Буш и Борис 
Бекер.
За първи път в книга българката събира рецепти по идеи от елитни ресторанти 
по света като италианския DAL PESCATORE SANTINI , парижките ITAIAGUY SAVOY 
и CHEZ L’AMI LOUIS, който съществува от 1924 година. Той е предпочитано място 
за Бил Клинтън, Жак Ширак и Ален Делон.
В своята книга Петя Петкова остава вярна и на българската кухня. Тя предлага 
рецепти от своето детство. Всички кулинарни предизвикателства г-жа Петкова-
Щифлер лично изпробва в кухнята си в Давос, където живее от 15 години. Тя по-
сещава различни готварски курсове, водени от прочути швейцарски кулинари 
като Феликс Хубли.
“111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска кни-
га. Написана е от една истинска домакиня, която просто обича да гот-
ви „за определен кръг хора, за уюта, за приказката и атмосферата...“. Вся-

ка една от рецептите, представени в книгата, е приготвяна и изпробвана многократно и нито една от тях не е „сглобена“  
специално, за да запълни страниците й.

ягодово тирамису
Необходими продукти:
за 8 порции

200 г италиански бишкоти
8-10 с. л. Амарето ликьор
2 с. л. сливова или кайсиева ракия (може и без нея)
500 г маскарпоне
100 мл прясно мляко
100 г захар
1 ванилия
200 г заквасена сметана (или рикота)
500 г ягоди
100 мл ягодов сироп
1-2 с. л. натурално какао

1. Млякото със захарта се разбъркват на слаб огън, докато захарта 
се разтвори.
2. Като поизстине, се смесва с маскарпонето и заквасената сметана. 
Разбива се с миксер набързо за 1-2 минути до кремообразна смес. 
Оставя се на студено.
3. 300 г ягоди се пюрират с ванилията и ягодовия сироп. Прибавят 
се амаретото и ракията.
4. В тава с размер около 30 см на 22 см се нареждат половината 
бишкоти (не плътно една до друга). Поливат се с половината ягодов 
сос. Оставя се 15 минути да почине.

5. Намазва се с половината маскарпонена смес. Отгоре се нареж-
дат останалите бишкоти, остатъкът от ягодовия сос и накрая - мас-
карпонена смес. Заглажда се красиво.
6. Оставя се минимум 3 часа на студено. Най-добре едно деноно-
щие. Преди консумация се поръсва с какаото. Останалите 200 г 
ягоди се разрязват на четвъртинки, поръсват се с пудра захар и се 
подреждат красиво върху тирамисуто.

Начин на приготвяне:



Индия е толкова многолика и многостранна, колкото 
многорък е и Шива. Най-пленителното обаче е нейният коло-
рит. Тя е като дъга от нюанси на ярко златисто-червено през 
жълто, зелено, розово и синьо, дори до черно.  Не можеш да 
я разбереш отведнъж, трябва да я поглъщаш на порции, за да 
усетиш чара и магията. Контрастите са на всяка крачка. На се-
вер Индия е твърде различна от Индия на юг. В малкото градче 
или село и големите “метро ситита” пък разликата е още по-
фрапираща. Традициите ежедневно се борят с нашествието 
на модерното. Животът тук е натоварен трафик от забързани 
мотоциклети, коли, рикши, пешеходци, всеки в своята посо-
ка бързащ нанякъде. Животът е и безкрайното търпение на 
хората, милите им усмивки и тяхното великодушие. Можеш 
много лесно да се изгубиш, но затова пък може да намериш 
наоколо части от себе си, за които не си и подозирал...

Казват, че за да усетиш Индия, трябва да усетиш нейни-
те улици. Традиционните индийски улици всъщност са улички 
- обикновено тесни, еднопосочни, без пътни знаци и трото-
ари. По тях цари невъобразим хаос и движението е обратно 
на нашето. Воланът е отдясно. Интересното в случая е, че в ця-
лата суматоха всеки един индиец отлично знае мястото си. Тук 
много рядко стават сериозни катастрофи, де факто се шофира 
без пътни знаци, а светофари може да видиш само в големи-
те градове. Основното превозно средство тук не са колите, а 
моторите и рикшите. Поради невероятния трафик тромавите 
коли са изместени от гъвкави мотоциклети, които бързо се 
справят със задръстванията.

 На улицата необяснимо съжителстват хора, автомо-
били и животни, сергии, дюкяни, магазинчета, бръснарници, 
работилници и ателиета. 

Тръгвайки произволно по някоя от тях, първото нещо, 
което прави силно впечатление, са сергиите на открито, къ-
дето сръчни майстори-готвачи приготвят изкусително вкусни 
традиционни гозби, закуски и сладки. Това е най-атрактивно-
то, но и най-коварно място за чужденеца. Защото хигиената е 
под огромен въпрос. Тук няма ръкавици и предпазни маски, 
да не говорим за мухите, прахта и жегата.  

 До сергиите с храна са наредени автентичните пъстри 
дюкяни с традиционна индийска стока. Тук има сергии за би-
жута, подправки, дрехи, чанти, обувки, домашна посуда, бам-
букови мебели, религиозни сувенири, цветни гирлянди, пло-
дове и какво ли още не. Тези сергии са винаги на самия ръб на 
улицата. По-навътре зад тях е разположен един невероятен 
микс от шивашки ателиета, автоработилници, интернет-кафе-
та, малки офиси, магазини, бръснарници, гладачници, дроге-
рии. Търговията обаче кипи по малките сергии, наредени в 
пъстри редици и предлагащи всичко. Ако не владееш умени-
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ето на пазарлъка, рискуваш да те метнат.  На чужденците се 
предлагат безумно високи цени, понеже продавачите знаят, 
че те не са много в час как вървят цените нормално – това е т. 
нар. такса бяла кожа. Обиколката на пазарите е изключително 
колоритна гледка. Много напомня на едновремешните селски 
сборове и панаири .   

Междуградските автобуси са още едно от приклю-
ченията, без които няма как да се докоснеш до автентична 
Индия – те са без прозорци, стари и разнебитени, от всички 
врати обикновено висят по двама-трима души, а поне още три 
пъти по толкова се радват на пътуването върху покрива му, но 
пък са в добро настроение и дори пеят. 

Стигаме до лудуващите на улицата малчугани, щъкащи 
боси насам-натам, които с голямо удоволствие застават пред 
фотоапарата, ококорили огромните си любопитни очи

Животните също са неизменна част от индийската 
улична действителност. Постоянно маймунките подскачат по 
дуварите, кравите се разхождат по улиците, тук-там можеш да 
срещнеш и някой слон или камила. Папагалите не спират да 
прелитат покрай прозорците, а прасетата, магаретата и куче-
тата са основните чистачи на боклука по улиците. Счита се, 
че маймуната е благословена и индийците нямат право да я 
гонят или убиват. Понякога заради тази забрана домовете им 

са застрашени, тъй като по терасите бродят стада от майму-
ни, които лесно се вмъкват в къщата и най-често опустошават 
хладилника или стресират де-
цата. Индийците никога няма да 
тръгнат да гонят с пръчка майму-
ната, покачила се на терасата им, 
защото я смятат за олицетворе-
ние на бог Хануман (бога с май-
мунска глава) и ако им направиш 
забележка, че е опасно, ще те 
изгледат недоумяващо, защото за 
тях това е добър знак, сякаш Ха-
нуман е навестил и благословил 
дома им.

В Индия едно от неща-
та, които са очевидни, е тясната 
връзка на човека с природата. 
Хората се стремят да са възмож-
но най-близо до натуралното. Ин-
дийците от малките градчета спят 
на пода и се хранят там. Вместо 
лъжица, нож и вилица използват 
плоската питка роти и ядат с ръце.  Не познават салфетките и 
изисканите маниери. Живеят изключително простичко, при-

готвят си киселото мляко, маслото и всичко останало сами. За 
тях е въпрос на чест и религия да се изкъпят в Ганг, да ходят 
боси до храма или да живеят сред „невинни” обитатели на къ-
щите си като гущери и малки маймунки. За тях също не е грях 
да изхвърлиш боклука на улицата, тъй като смятат, че там най-
бързо по естествен път би се “преработил”. От точно такива 
традиции обаче идват и болестите, и мръсотията, и всичко...

Индия е безкрайно разнородна! На огромната си те-



Къ
щ

ат
а 

на
 х

уд
ож

ни
ка

ритория е събрала сто-
тици етноси, стотици 
езици (диалекти), още 
толкова традиции и хи-
ляди божества. Всеки 
отделен щат говори различен език и има своите специфични 
обичаи.  

Като цяло индийците са религиозни. Ритуалите, които 
спазват, имат специално значение за тях и те вярват, че все-
ки един от тях им носи благословия и добруване. Държат на 
приемствеността през поколенията, спазването на тези риту-
али и градят моралните устои именно върху религиозните и 
духовни ценности, идващи от дълбока древност. За хилядите 

си божества индийците са построили и хи-
ляди храмове. От малки и незабележими по 
улиците до огромни и обявени за чудеса на 
света като Тадж Махал. В храмовете по цял 
ден се извършват различни ритуали и текат 
всевъзможни служби. Дори вечер, когато си 
легнеш,  почти задължително ще чуеш далеч-
ното пеене от някой храм. Има цели градове 
обявени за „свещени”, като Вриндаван, Вара-
наси, Ришикеш, Путапарти и др. В тях е забра-
нена употребата на алкохол, месо и носенето 
на неприлично облекло (не трябва да ти се 
виждат глезените и раменете). 

Фестивалите в Индия са толкова мно-
го, че с времето индийците някак спонтанно 
са ги превърнали в част от ежедневието си 
и са намерили в тях средство за сплотяване, 
духовно израстване и не на последно място 
- възпитание. Всеки фестивал има опреде-
лена цел. Религиозните фестивали пък въз-
питават у хората уважение, съпричастност, 
великодушие, обич, гордост от националното 
богатство, сила и вяра. Това са все качества, 
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които полагат моралната основа на индиеца. Тук традициите 
трябва да се разгледат в детайли, за да се съзре истинската им 
същност - всеки знак, всеки символ носи някакъв заряд. За ин-
дийците усмивката е изключително важна и позитивният ми-
роглед е основно правило в живота им. И точно затова не се 
оплакват, а приемат съдбата и живота си такива, каквито са.

Един от най-значимите празници в Северна Индия се 
нарича Холи или още е известен под името “Празник на цвето-
вете”. Бележи началото на пролетта. Холи се празнува пищно 
във всички северни щати и символизира като цяло пъстрота-
та и красотата на живота.  Както при всички други индийски 
религиозни празници, така и при Холи истинското религиоз-
но значение е победата на Доброто над Злото, свързана с бит-
ката на бог Вишну със злия властващ крал-демон. По традиция 
на този ден хората оцветяват един на друг лицата си с цветна 
пудра, размесена с вода, слагат различни цветове по лицата и 
дрехите си, които символизират красотата и разнообразието 
в живота. Всичко е обградено с пъстра феерия от цветя и кра-
ски, много фойерверки и усмихнати лица.

За Индия може да се разказва дълго. И никога няма да 
успееш да разкажеш всичко, което си видял. Не за друго, а за-
щото Индия не се описва с думи. Нея трябва да я пипнеш, да я 
усетиш и да я видиш. Когато си тръгвах първия път от Индия, 
оставих мартеничката си на един храст в градината на Тадж 
Махал. С тайната надежда да се върна. Засега се върнах още 
два пъти. Дали ще отида пак? Знам ли...

д-р Димитрина Атанасова
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хомеопатия  
да се справим 
със сенната 
хрема

Отново е пролет, а с нея настъпва и времето на цъфте-
жа на тревите, цветята и дърветата. За някои хора това е най-
кошмарната част от годината – започват пристъпи на сенна 
хрема с дразнене на носоглътката, последвани от обилни сек-
рети и често кихане. Други симптоми са зачервяване на очите, 
оток на клепачите, силно главоболие, повишена телесна тем-
пература.  Особено неприятни са сърбежите по мекото небце 
и във вътрешността на ухото, с които пациентите трудно се 
справят. В по-редки случаи се появява и суха, дразнеща каш-
лица. Състоянието се влошава от ярка светлина и се провоки-
ра от разходки на открито. 

Сенната хрема е една от най-често срещаните алергич-
ни реакции. Обикновено в семейството има и други членове с 
прояви на алергия. Това говори за наследствения характер на 
заболяването. Обезпокояващ е фактът, че все повече деца са 
алергични и все по-трудно се лекуват.  

Главните причини за отключване на алергична реак-
ция са различни въздействия от външната среда - пролетният 
сезон, географското разположение и особеностите на клима-
та, наследствено предразположение и стресът. Не трябва да 
се подценява и влиянието на т. нар. домашен микроклимат 
(домашна прах, пух и косми от домашните любимци и др.). Кла-
сическите “виновници” обаче си остават полените.  

И все пак всички тези причини идват отвън. Най-ва-
жният проблем при алергиите е прекомерната реакция на 
организма на външния агент. Именно хомеопатията е мето-
дът, с който може да се измени тази реактивност. Подходът 
на хомеопатията към алергиите се различава съществено от 
стандартния, като атакува причините на заболяването, а не 
симптомите. Тя стимулира естествените защитни сили на ор-
ганизма.  Хомеопатично лечение е подходящо и защото при 

него няма опасност от странични или токсични ефекти, за 
разлика от конвенционалното лечение, което се провежда с 
антихистаминови медикаменти и инхалаторни кортикостеро-
иди.  Те потискат в една или друга степен алергичните прояви, 
но по никакъв начин не стимулират организма сам да преодо-
лее съществуващия в него дисбаланс по отношение на отде-
лянето на вещества, предизвикващи алергична реакция, и на 
вещества с противоалергично действие. Друг недостатък на 
тези медикаменти е, че много от тях могат да окажат сериозни 
странични въздействия особено ако се приемат по-дълго.

Хомеопатичният метод на лечение се състои в при-
емането от пациента на медикаменти, получени чрез много-
кратно разреждане на вещества (най-често от растителен, жи-
вотински или минерален произход), които в неразреден вид 
биха могли да причинят оплаквания, подобни на тези, които 
се стремим да лекуваме, т. е. с подобното се лекува подобно.

  За провеждането на хомеопатично лечение не съ-
ществуват никакви противопоказания, т. е. с хомеопатични 
медикаменти могат да бъдат лекувани и бременните жени, и 
децата. Дори при децата ефектът от хомеопатичната терапия 
е още по-голям, като това най-вероятно се дължи на големите 
потенциални възможности на организма, на по-краткия ход 
на заболяването и на факта, че в детска възраст кортизоно-
вите препарати са по-рядко употребявани и не са успели да 
потиснат естествената реактивност. 24
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След даване на хомеопатичното лекарство се подава 
специфичен стимул към възстановителните процеси на тяло-
то. Преценката на медикамента, както и силата на стимулира-
щия му ефект (потенцията, повторяемостта на лекарството) е 
сложен процес, който хомеопатът извършва по време на пре-
гледите. Хомеопатията има система, чрез която се ориентира 
за проблема и основният й принцип е индивидуалният под-
ход.  И това е логично – всеки човек е различен, с различна 
нервна и имунна система, с различни механизми на реакция, 
разнообразни емоции, страхове, хранителни предпочитания, 
сън, фамилна обремененост и много други. Едни и същи ди-
агнози при различните хора протичат по различен начин, с 
различна интензивност на оплакванията, с различно развитие 
във времето, с различни причини за развитие на болестта.  За 
да се уточни правилно хомеопатичният медикамент, хомеопа-
тът трябва  да събере всичката тази информация за пациента. 
По този начин се определя конституционалното лекарство, 
индивидуално за всеки човек.

Понякога болният сам може да опита лечение със 
симптоматични медикаменти, ако е достатъчно наблюдателен. 
Най-често използваните за симптоматично лечение на сенна 
хрема хомеопатични лекарства са: 

Allium cepa 
 – приготвя се от луковицата на кромид лук. 

Подходящ е при обилна, водниста хрема, която разранява 
горната устна и краищата на ноздрите. Пациентите се оплак-
ват и от недразнещо сълзене от очите, често кихане и дрезга-
ва кашлица. Състоянието им се подобрява на чист въздух.  

Euphrasia – назначава се, когато водещото оплакване 
на болния е дразнене и сърбеж в очите. Симптомите са почти 
същите както при Allium cepa. За разлика от него обаче тук 
секрецията от носа изобщо не раздразва ноздрите, а очите 
са много силно възпалени, с чувство за дразнене, парене, 
непоносимост към светлина, силно зачервени конюнктиви, 
болка. След ден-два се появява и кашлица, която обаче 
не е дразнеща, а е влажна, с лесно отхрачване 
на слуз, не дразни дихателните пътища.

Нафталинум - препоръчва се за лече-
ние на сенна хрема, когато и сълзенето от очи-
те, и секретите от носа са силно дразнещи и се 
съпровождат от спастична кашлица.

Sabadilla – приготвя се от изсушени 
семена на растение от сем. Кремови и се  из-

ползва най-често, когато сенната хрема се усложнява от алер-
гичен синузит. Болният се оплаква от спастично, силно кихане 
с отделяне на обилна водниста секреция от носа. Кихането се 
предшества най-често от чувство за сърбеж в носа и мекото 
небце. Носът е запушен, като се запушва ту едната, ту другата 
ноздра. Болният е свръхчувствителен към миризми и затова 
нерядко ринитът се отключва от парфюм или друга по-силна 
миризма. Освен това се оплаква от сълзене, парене в очите и 
непоносимост към светлина.  

Nux vomica - приготвя се от семената на стрихинино-
вото дърво. Препоръчва се на пациенти с целогодишен ри-
нит или със сенна хрема, при които нощем носът се запушва 
напълно без отделяне на секрет, а сутрин след събуждане се 
появява залпово кихане и отделяне на обилна, недразнеща, 
прозрачна секреция. Хремата намалява, ако болният излезе 
навън, а в стаята носът се запушва отново. 

Apis mellifica  е изготвен от пчели и бързо повлия-
ва оток на кожа и лигавици. Препоръчва се при наличие на 
оточна носна лигавица и силен сърбеж в очите и носа, който 
намалява при налагане със студени компреси.

Арсеникум албум – прилага се, когато възпале-
нието на лигавиците е изключително силно изразено 
и е налице силно зачервяване на очите и на носната 
лигавица, придружени от чувство за парене.

Sticta pulmonaria -  стягане и тежест в осно-
вата на носа, суха лигавица. В тези случаи пациентите 
непрекъснато издухват носа си, но без ефект. Състоя-

нието  им е особено мъчително нощем, когато се появя-
ва суха, изтощителна кашлица.

Симптоматичното лечение е ефективно няколко се-
зона, ако е подбрано правилното лекарство. По-добре е ле-
чението да се провежда от хомеопат, който ще избере хоме-
опатично лекарство, което да влияе не само на съответните 
алергични оплаквания, но и на реакцията на организма като 
цяло. Така ще има не само траен ефект по отношение сенната 
хрема, но и по-добро здраве за пациента.

д-р Димитрина Атанасова
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Годината на Тигъра започна на 14 февруа-
ри 2010 година. Драма, напрежение, про-
мяна и пътешествие са ключовите думи 
за 2010 година. За съжаление ще има и 
световни конфликти и бедствия. Годината 
на Тигъра ще донесе големи промени за 
всички. Нови изобретения и невероятни 
технологични открития е много вероятно 
да се направят през годината. За всички 
знаци от китайската зодия 2010-а ще е ак-
тивна, ще се предоставят възможности за 
проява на индивидуалност и талант. Всич-
ко ще се случва много бързо, динамично и 
драматично през годината на Тигъра. Ако 
за секунда премигнете, може да изпуснете 
шанса на живота си.

2010 година 
годината 

на Тигъра
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Плъх 
Велика година за Плъхове-
те, година на пътешествията, 
възможности за романтични 
преживявания, година на про-
дуктивност. Плъховете да не 
спекулират. Ако се налага да 
залагате, уверете се, че зала-
гането е ограничено. Наме-
рете време за хората около 

вас и създайте по-силни контакти с тях. 
Необвързаните Плъхове имат голям шанс да се влюбят или 
да се оженят/омъжат. Но принципно Плъховете са работохо-
лици и за целта трябва да позволят на любовта да навлезе в 
живота им. Годината е продуктивна, но няма да е лесно да се 
видят веднага резултатите и това може да накара Плъховете да 
се чувстват незадоволени. Знайте, че ще има напредък, ръко-
водни задължения и възнаграждение за труда. Бъдете склонни 
към промяна, защото годината на Тигъра е година на промени-
те и колкото сте по-склонни към промяна, толкова по-лесно 
ще я постигнете. Плъховете ще се нуждаят от повече трени-
ровки и социален живот. Приятелите от зодия Бик ще им бъдат 
от полза, това са хора, родени в годината на Бика, или дори 
само такива, които имат картини на волове в дома.

Бик
Биковете трябва да са спокойни 
и внимателни през тази години. 
Това е годината на преоценка. 
През годината Биковете биха 
могли много лесно да се ядосат 
и изпуснат нервите си, дори 
да обезумеят. Затова за тях е 
много важно да практикуват 
релаксиращи техники и да дос-

тигне до тяхното сърце разбирането, че 
е безсмислено там да има място за гняв. Това е добра година 
за здравето, възможно е да има някои проблеми със съня по 
средата на годината, но това бързо ще премине. Пуснете си му-
зика, имитираща шум от морски вълни, с цел да релаксирате. 
Хубаво е да правите упражнения, които да ви направят по гъв-
кави. Финансово годината за Биковете ще е смесена. Бъдете 
внимателни при подписване на договори. Независимо от това 
2010-а ще е добра за бизнес и лесно ще намерите това, което 
търсите в бизнеса на добра цена. Бъдете внимателни в любов-
ните си връзки и ще бъдете възнаградени за лоялността си и 
подкрепата. Дори и да имате малко социален живот, може да 
създадете нови контакти, дори нови любовни връзки. Прияте-
лите от зодия Плъх ще ви бъдат от полза, също както картини 
на мишки  или висулки на мишки.

Тигър
Тигри, това е вашата година, но 
преди да започнете да праз-
нувате, имайте някои неща 
предвид. Пазете дробовете си, 
занимавайте се с йога – диха-
телни техники, и избягвайте 
нещата, които биха навреди-
ли на дробовете ви. Годината 
може да ви донесе нова рабо-

та или нова позиция в работата. Това ще 
донесе възможности да научите нови неща, което вие обичате 
да правите. Енергията ви към приятелството започва бавно, но 
през годината набира скорост и 2010-а ще завърши позитивно 
в това отношение. Съветваме семейните Тигри да не започват 
скандали в дома, защото  е възможно някой ден да се наме-
рят на входната врата с багажа си. Размислете добре, преди 
да направите голяма покупка. Направете подробно проучване, 
преди да закупите земя или къща. Късметлии сте през година-
та с парите, но дългосрочни покупки могат да са ви в тежест 
през следващите години. Ще получите известия от роднини и 
приятели, които ще предизвикат празненства. В крайна смет-
ка Тигрите ще се радват на годината и ще е добре да засадят 
семената на бъдещето си. Други Тигри ще ви бъдат приятели, 
носете с гордост символите на тигри.

Котка/Заек
За Котките/Зайците годината 
2010-а е щастлива и роман-
тична. Това е годината, в която 
те излизат навън на купони и 
социални събития. Никога не 
знаете кого  и къде може да 
срещнете. Запълнете си соци-
алното календарче и позволе-
те на хората да се запознаят с 
вас. Това е година на смяна на 

декорите, така че пътешествие, дори малко движение, ще 
е много полезно за вас. Котките/Зайците трябва да бъдат много 
бдителни към финансите си, защото би могло да загубят пари 
вследствие на небрежност. Това може да е резултат на лошо  
капиталовложение или просто вследствие на дупка в джоба 
ви. Така че дръжте под око всеки аспект на парите си. Това е 
добра година за кариерата ви, но са възможни пререкания с 
някой колега. Така че задръжте нервите си в работата, дори 
и когато не сте много щастливи с вашите колеги. Запомнете, 
че Котките/Зайците  са известни с дипломатическите си уме-
ния, използвайте ги повече през годината. 2010-а ще започне 
с предизвикателства и ще свърши щастливо. Кучетата ще ви 
пазят през годината. Ако си имате куче, то сте защитен, ако не, 
сложете картини или статуи на кучета в дома си.
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Дракон
Тази година ще е умерено 
щастлива за Драконите. 
Това е година за пътешест-
вия и ще е много добре 
да се отправите към нови 
дестинации по време на 
отпуската си. Това е го-
дина на кариерата, дори 
и да се наложи смяна на 

работата. Това, което направи-
хте миналата година, ще ви възнагради тази. Бъдете упорити 
в търсене на работа и ще бъдете възнаградени с много добра 
позиция. Ако си имате собствен бизнес, бъдете упорити в мар-
кетинга и новите клиенти сами ще ви потърсят. Целете се висо-
ко и не подценявайте възможностите си. Годината е добра да 
си следите бюджета и да си плащате заемите. Това е времето, 
в което трябва да се придържате към здравословен начин на 
хранене. Ще ви се предоставят големи възможности в любо-
вта, ако се фокусирате в намирането на някой, който се държи 
добре с вас, а не да се стараете да се променяте заради някого. 
Правите промени и в дома. Някой може да се изнесе или някой 
да се нанесе. Енергията на Петела е много добра за вас. Сложе-
те картина на петел в кухнята си за щастие.

Змия
Това е годината на дребни 
раздразнения, обикнове-
но бавните и сигурните 
печелят надпреварата, но 
не и в годината на Тигъра. 
Затова енергията дразни 
принципно разумните и 
добронамерени Змии. Ра-
ботата ще се промени и 

дори работното ви пространство 
ще се нуждае от промяна, затова потърсете нови пътища и 
графици. Ще имате някои непредвидени разходи, затова ще е 
разумно да създадете фонд за спешни случаи и да спестите. 
Така ще реагирате, ако ви се предоставят нови големи бизнес 
възможности. Възможна е почивка и е за препоръчване да се 
отправите към непознати дестинации. Хората ще се вслушват 
в съветите ви и това ще стопля сърцето на мъдрата Змия. Ако 
цари безпорядък в къщата ви, трябва да го оправите и неща-
та, които се употребяват, да са поставени на лесно достъпно 
място. През годината ще имате много възможности в любовта, 
някои ще бъдат желани, някои неочаквани. Вие сте популярни, 
но понякога прекалено и ще ви се иска да се скриете вкъщи. 
Маймуната ви защитава през годината. Сложете плюшена май-
муна на място до леглото си, така ще привлечете спокойствие, 
почивка и веселие.

Кон
Това ще е камениста годи-
на, с много високи висини 
и много ниски низини. Ба-
лансът ще е ваша цел през 
годината. Защо да скачате 
вътре с четирите крака, 
след като може да движи-
те внимателно и да сте си-
гурни, че земята под вас е 
равна и стабилна? Може 
да изглежда, че хората се 

опитват да ви задържат, а вие 
като Кон се опитвате да се отскубнете, но обърнете внимание 
на знаците. Ако приятелите ви предупреждават да забавите 
ход, то вероятно те имат добра причина. Докато стигнете до 
втората половина на годината, ще забележите някои добри 
резултати от това да сте внимателни. Ако искате да изплаща-
те дългове, ще имате възможност за допълнителна работа 
и допълнителни пари. Дори и да получите пари, избягвайте 
екстравагантните покупки. Връзките ви ще бъдат стабилни и 
недосегаеми. Конете ще намерят някои положителни любовни 
интереси. Те трябва да избягват кавгите, защото някои могат да 
предизвикат разрив във връзките ви и това да продължи през 
цялата година. От друга страна, някои възможности, които сте 
считали за приключили, ще ви предоставят нов шанс. Овните 
ви защитават през годината, така че, ако имате нещо направе-
но от вълна или картина на овен в къщата, ще ви защити.

Овен/Коза
Овенът ще е щастлив, че 
2009-а е свършила и още по-
щастлив да научи, че 2010 
година може да бъде много 
добра финансова и отлична 
за кариерата. Проектите, 
над които сте работили 
усърдно, най-сетне ще имат 
успех. Времето е подходя-
що да се усъвършенствате 

в компютрите и технологиите, защото 
ще ви бъдат от полза. Не само технологиите ще са важни за 
вас, всяко ново умение, ораторско изкуство, езици, ще пови-
шат социалните ви умения и ще ви донесат облаги. Може да 
направите някои големи покупки. Обмисляйте всяка покупка, 
но принципно годината е добра да повишите стандарта си. До-
бре е да се запишете на курсове по финанси или да потърсите 
професионален финансов съвет, когато е необходимо. Не се 
очертават пътувания, по-скоро ще се очертаете като домошар 
през годината. Но не се безпокойте, ще намерите интересни 
проекти, с които да се занимавате вкъщи. Романтична година 
за Овните. За необвързаните има възможности за нови връзки 
и брак. За семейните също има любовни възможности, зато-
ва внимавайте и се обвързвайте много внимателно, мислете, 
преди да се хвърлите в краткотрайна връзка и да разрушите 
дълготраен брак. Конете ще ви предпазват. Замислете се за 
курсове по езда. Окачете подкова  над гаражната врата за къс-
мет (запомнете да я окачите нагоре като буквата U).
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Маймуна
Маймуните ще пътуват мно-
го и ще имат възможности да 
сменят работата си. Това ще е 
трудна година за Маймуните, 
но те са умни и знаят откъде 
може да дойдат неприятно-
стите. Срещнете предизви-
кателствата с гордо вдигната 
глава. Ако работата ви се 
струва нестабилна, пуснете 

си CV, ако финансите са несигурни, направете си бю-
джет, ако здравето ви е нестабилно, започнете да спортувате, 
потърсете алтернативни методи за лечение. Може да има мно-
го промени в работата, нови хора и нови процедури. Важно да 
бъдете предпазливи с финансите си. Накъсайте на малки пар-
чета личната информация, преди да я хвърлите в кошчето за 
боклук, и проверявайте документите на кредитната си карта за 
грешки или измамни разходи. Избягвайте да взимате пари на-
заем с висока лихва. Някои редовни тренировки ще подобрят 
настроението ви и енергийното ви ниво. Енергията около вас 
особено финансовата ще се подобри през втората половина 
на годината. Прасето ви пази тази година. Носете прасе или 
глиган като талисман. Набавете си малко плюшено прасе, за да 
ви пази от това Тигърът да открадне енергията ви.

Петел
Тази година ще е щастлива за 
вас, но трябва да се фокусирате 
върху здравето чрез диети, тре-
нировки и процедури против 
стрес. Освен здравето Петелът 
ще има успех през 2010-а. През 
годината ще срещнете шефове-
те, които ви харесват и уважа-
ват, и клиентите, които ще ви 
харесат. Ако искате промоции, 

лесно  ще ги постигате. Ако имате собствен бизнес, той 
ще се разрасне. Ще е подходящо да се сближите със семей-
ството си, като заедно работите върху проекти или прекарвате 
свободното си време. Семейството може да ви бъде от помощ 
през годината. Има романтика и неангажираните Петли могат 
да намерят любовта, ако не се блокират със собствена упо-
ритост. Замислете се дали е по-добре да сте прав, или да сте 
щастлив. За семейните Петли също има възможности за любов, 
но тя ще се окаже „фатално привличане” както във филма. Пе-
тлите са защитени от Дракона. Сложете си дракон медальон 
или сложете статуя на дракон в дневната си.

Куче
Това е щастливата година на Ку-
чето от гледна точка на любов и 
пари, но здравето ще е неста-
билно и трябва да му обърнете 
внимание. Важно е да се стег-
нете, да започнете диета и да 
тренирате. Ако не се грижите 
за здравето си, годината може 
да се окаже тежка. Хубаво е 
да смените работата или раз-

раснете бизнеса си. Не е подходяща 
година за големи инвестиции и внимавайте, ако купувате имо-
ти. Кучетата, които успеят да вплетат изобретателността си в 
кариерата, ще имат успех. Имате възможности за далечни пъ-
тувания, за кариера и за удоволствия. Може да се чувствате не-
похватни, избягвайте екстремните спортове, може да паднете 
на глава, вместо на крака. Връзките ви ще идват много бавно, 
но ще има такива. Позволете любовта да дойде от само себе 
си, не я насилвайте. Тази година по-добре е, вместо да учите  
или да прочетете книга, да се замислите върху нещата, които 
вече знаете, и да прилагате опита и знанията си за решаване 
на проблемите. Котката/Заекът е ваш защитник. Може да имате 
котка/заек или картина на котка/заек в дневната. Но краче на 
зайче не се препоръчва като талисман.

Свиня
Тази година ще бъде по-трудна в 
отношение на уреждане на доку-
менти и сключване на договори. 
Бъдете много внимателни, кога-
то подписвате нещо, прочетете 
го внимателно и го разберете, 
преди да си сложите подписа. 
Споразуменията може да се 
отнасят за къщата, колата или 
други услуги, но преди да под-
пишете, прочетете внимателно. 

Не давайте пари назаем, ако искате да си ги получи-
те обратно. Началото и краят на годината ще са по-добри от ля-
тото. През лятото ще е трудно във финансово отношение, защото 
ще сте безразсъдни. Премисляйте всичко и наблюдавайте хора-
та, които имат достъп до личната ви информация. Ако правите 
всичко умерено, ще сте добре. Любовта ще ви намира бавно, но 
ще имате верен партньор. Избирайте и ще намерите щастието. 
Здравето ще е добро, но това не означава да ядете бърза храна 
всеки ден. Тази година ще е по-трудна, но приемете това като 
изкачване на връх, като едно предизвикателство. Следващите 
години ще сте вече на върха и ще се любувате на гледката оттам, 
но тази година ще се изкачвате. Оглеждайте се за възможности 
и се възползвайте от тях. Може успехите да не са в тази година, 
но ще дойдат следващите години. Тигърът може да ви защитава и 
да ви дава енергия през годината. Може да си носите медальон 
тигър или да имате картина на тигър в дома или офиса, близо до 
входната врата.

превод: Мария Христева
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