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Най-мръснитеНай-мръснитеНай-мръснитеНай-мръснитеНай-мръсните
места в домаместа в домаместа в домаместа в домаместа в домаместа в домаместа в дома

кърпа, измийте и след то-
ва подсушете. Не забра-
вяйте дръжката на вход-
ната врата и звънеца!

Таванът
Далечоточите, далечот

ума? Прашният таван мо-
же да бъде истинска ката-
строфа за страдащите от
алергии. Понякога има не-
видимо за нас натрупване
на вълма прах. Проверете
ъглите за паяжини, усърд-
но избършете полилея и
минете с моп по тавана.

Дистанционното
на телевизора

Дистанционното за те-
левизора, климатика, ра-
диото, домашният теле-
фон, компютърната мишка
- всички тези предмети са
тайни наши врагове. Из-
ползваме ги непрекъсна-
то, но рядко се сещаме да
ги почистим. Първо изклю-
чете уреда от мрежата или
извадете батериите. Из-
бършете с тампон, напоен
със спирт, и подсушете.
Обърнете специално вни-
мание на бутоните.

Яна НИКОЛОВА

Бутонът
на тоалетната

и държачът
за тоалетна хартия
Само си представете:

докосвате бутона на тоа-
летното казанче и издърп-
вате тоалетна хартия
преди да сте си измили ръ-
цете. Нищо чудно, че по
тези места се натрупват
микроби. Само не забра-
вяйте, че тези "горещи
точки" също се мият по
време на нормалното по-
чистване. Избършете ги
задължително след посе-
щение на гости.

Барабанът
на пералнята

Не забравяйте да из-
миете този верен помощ-
ник. Прах и белина изпи-

рат прането, но не убиват
микробите във вътреш-
ността на пералната ма-
шина. Опитайте се да се
откажетеотрежиманаиз-
сушаване и оставете дре-
хите да съхнат на слънце.
Ултравиолетовата свет-
лина унищожава микро-
бите.

Ключовете
и дръжките на

вратите
Доброто измиване на

тези елементи е особено
важно в сезона на настин-
ките и гриповете. Те са
най-злокачествените ог-
нища на инфекция в къща-
та. Опитайте се да почи-
ствате ключовете и
дръжките на вратите най-
малко 1-2 пъти седмично.
Нанесете препарат върху

Bсеки от нас се опитва да запази дома си
чист. При липса на хигиена микробите
могат да предизвикат или да усложнят
най-различни заболявания. Дори и

най-големите чистници обаче не обръщат вни-
маниенанякоиотнай-мръснитекътчета,къде-
то се въдят вредни микроорганизми.

От какво зависи

Системно саботираме
здравето си не само с на-
чина си на живот, но и за-
ради злоупотребата с ле-
карства. 52% от болните
приемат неправилно или
прекомерно често анти-
биотици, а това отключва
вероятността от развитие
на сериозни хронични за-
болявания като диабет и
метаболитен синдром и
повишава риска от поява
на резистентност към ме-
дикаментите, предупреж-
даватлекари.Тези горещи
въпроси, придружени с
много полезни съвети за
създаваненадобъримуни-
тет от ранна детска въз-
раст, ще дискутират лека-
ри хомеопати на
безплатните образовател-
нилекцииот22до29април
в София, Търново, Варна,
Бургас, Стара Загора и
Пловдив.

Имунната ни система се
влияе от много и различни
фактори: енергиен дефи-
цит, стрес, неправилно
хранене, дехидратация,
замърсяването от околна-
та среда, обездвижване
или наличие на проблеми
със стомашно-чревния
тракт. Потискаме имунна-
та си защита и поради ме-
дикаментозенстрес, с упо-
требата на антибиотици и
други клетъчно потискащи
медикаменти.
Как да си върнем

баланса и здравето?
Като консумираме оне-

зи храни, които събуждат
вътреклетъчните фактори
и активират имунитета -
протеини, бавни въглехи-
драти, полезни мазнини,
пресниплодовеи зеленчу-
ци, богати наантиоксидан-
ти. Не бива да забравяме,
че за да се предпазим от
дехидратация,санинужни
минимум 2 литра вода на
ден. Известно ни е като
правило, но не всички зна-
ят, че водата поддържа
клетъчния имунитет.

Хомеопатите препоръч-
ват от ранна възраст прео-
доляването на вирусните

инфекцииистимулирането
на имунната система да
стават с помощта на есте-
ствени средства, без хи-
мичнисубстанции.Многое
важно например да не се
опитвамедапотискамеви-
соката температура (до
38,5 градуса) с антипире-
тици, тъй като пречим на
организма да изработи ан-
титела за справяне с ин-
фекцията. Повишаването
на градусите помага също
така на заключените от
стреса клетки да се из-
чистят от натрупаните ток-
сини и да се нахранят пъл-
ноценно. Затова лекарите
препоръчват да изчакаме
повишената температура
да спадне сама, като аси-
стираме на естествените
съпротивителни сили на
тялото с помощта на Шус-
лерови соли №3 железен
фосфат и №5 калиев фос-
фат. Това са минералните
соли, които подпомагат
клетъчния имунитет -
предния фланг на имунна-
тасистема.Сол№3себори
с възпаленията, а сол №5
предпазва от поява на ус-
ложнения, свързани с бак-
териална инфекция.

За оконачателна
победа

над инфекцията
Погрешно е мнението,

че хомеопатията и конвен-
ционалната медицина не
могат да се съвместяват. В
случаи, вкоитосеестигна-

ло до бактериално услож-
нение и се е наложило ан-
тибиотичнолечение, отно-
во има как с природни
средства да подпомогнем
организма, за да постиг-
нем окончателно и пълно-
ценноизчистване,следка-
то инфекцията премине, и
да се предпазим от реци-
див.

Препоръките на специа-
листите са заедно с анти-
биотикавпървияденнале-
чението да включим Шус-
леровисоли№3и№5,по10
таблетки, разтворени за-
едно в 300 мл топла вода
(пие сепомалкоот разтво-
ра през целия ден). А на
следващия да добавим и
комбинациянасоли№4ка-
лиев хлорид и №6 калиев
сулфат, разтворени по съ-
щияначин(дветекомбина-
ции се редуват през деня).
Целта е освен активиране-
то на имунната защита, по
тозиначинда сепогрижим
и за натоварения от меди-
камента черен дроб, и за
възстановяването на лига-
виците. Сол №4 помага за
изчистването на белите
лепкави секрети, а сол №6
се дава, за да не хронифи-
цира инфекцията. Нейната
роля е да изчисти между-
клетъчното пространство,
да помага на черния дроб
за отстраняването на ток-
сините и да ни предпази от
вторична гъбична инфек-
ция заради употребата на
антибиотика.

добрият имунитет?добрият имунитет?добрият имунитет?добрият имунитет?добрият имунитет?добрият имунитет?
Лекции в рамките на Световната

седмица на хомеопатията ще ни учат
как да изградим имунната си защита


