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Правя полумаратони,
но понякога получавам
сърцебиене от бързо изкачване
на стъпала. Дали съм от онези
мъже в добра спортна форма,
които ще умрат от инфаркт?
Не можем да кажем със сигурност, Бил, но вероятно не. Това
не е рядко срещано явление при
активни мъже. Може да си в
състояние да тичаш цяла вечност и да вдигаш големи тежести от лежанка, но за организма ти това не е същото като
бързото качване на третия
етаж за среща.
„При катеренето по стълбище се задейства съвсем различна група мускули и сърцето и
белите ти дробове се натоварват по начин, с който тялото
ти не е свикнало“, обяснява кардиологът от Cleveland Clinic д-р
Майкъл Фо. А ако хукваш, след
като си седял зад бюро, промяната за сърцето и дробовете
ти е неочаквана. Заедно с нервната ти система те може да
повишат оборотите, подготвяйки се за продължителна работа, без да знаят, че просто
отиваш на среща.
А и в тази ситуация дробовете работят по-усилено, отколкото при тичане на равна
повърхност. Това е напомняне
да разнообразиш тренировките
си, като включиш интервални и
катерене по хълм на бягащата
пътека, казва д-р Фо. И може би
трябва да тръгваш малко порано за среща.
ЗДРАВЕ

Започнах да нося очила, но не се харесвам с тях.
Внезапно лазерната корекция на зрението
изглежда много примамлива опция. Да се
възползвам ли?
Не, ако зрението ти е съвсем леко увредено. Ето един тест от д-р Кимбърли Кокърхем, офталмолог и съветник на Men‘s Health. Можеш ли да шофираш без очила? Ако
отговорът е „Не“, помисли за тази процедура. Хирурзите държат зрението ти да е
стабилизирано , което обикновено се случва до 21 години (оттам нататък влошаването се забавя – бел.ред.). Като всяка операция, казва тя, лазерната корекция крие рискове и към нея трябва даприбягват само хора, които имат сериозен проблем с очилата. Така че ако те ти пречат да си вършиш работата, може и да си заслужава. Но
не пренебрегвай опасностите, които в много редки случаи включват и постоянна загуба на зрението.
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СТИЛ

Как да се отърва от мазолите
на ръцете?

Не го приемай лично, но „кожата в общи линии е глупав
орган.“ Така смята д-р Кенет
Биър, асистент по клинична дерматология в University
of Pennsylvania. „Тя знае да се
предпазва само като става
по-дебела“, казва той. Тъпо наистина, но и ефикасно – мазолите са допълнителен слой за
защита от цялото това стискане на желязото.
Така че, да, те са ти необходими. Но ако са твърде груИ Л Ю С Т РА Ц И Я М А Й К Ъ Л Б А Й ЪР С

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

100%
полезно

Направи си сам

Кафе
машина
Време е да разкараш
старата – тази ще
прави далеч по-хубаво кафе
Как да я направиш
1. Почисти метала
С работен нож изстържи етикетите по тръбите. После избърши с парцал, накиснат в минерален спирт. (Използвай ръкавици за еднократна
употреба и го направи в помещение, което се
проветрява добре.)
2. Боядисай винтовете
Завий късите винтове и четири от дългите
в картон така, че да стърчат. Напръскай главичките им с черна боя, за да са с цвета на тръбата.
3. Подготви дървото
Отбележи центъра на квадратната дъска с помощта на линийка и молив. Пробий 2-сантиметрова дупка за фунията. Мини с шкурка и намажи с
тунгово масло.
4. Направи основата
Сложи по-качествената дъска на тезгяха, така
че хубавата й страна да е отдолу. Намести
другата отгоре, като подравниш краищата,
и пробий 3-милиметрови помощни дупки в
ъглите. Съедини с небоядисани винтове дълги
2,5 см. Обърни. Мини с шкурка. Прибави тунгово
масло.
5. Монтирай тръбата
Сложи фланец в единия край на основата и отбележи четирите му дупки за винтове. Махни
го, пробий 3-милиметрови помощни дупки и
закрепи фланеца към основата с боядисани винтове по 2,5 см. Монтирай 20-сантиметровата
тръба във фланеца. Прибави коляновата тръба,
9-сантиметровата тръба и T-образната тръба. Подравни другия фланец с дупката в горната
дъска. Съедини с 2-сантиметрови винтове.
Завий конектора във фланеца. Завърти дъската
върху Т-образната тръба, така че ръбът й да е
успореден на основата. Покрий метала с тунгово масло, за да не се образува ръжда.
6. Започни да правиш кафе
Постави фунията в дупката на горната дъска.
Сложи филтър и смляно кафе и го залей с гореща
вода. Отпий ликуващо.
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Какво ти трябва
2 черни стоманени
тръби по ½ цол
(9 см и 20 см)

Фитинги (всичките
по ½ цол, черни):
2 долни фланеца
1 коляно, 90°
1 Т-образна връзка
1 тръбна връзка
Работен нож
Ръкавици за
еднократна употреба
2 парцала без влакна
Минерален спирт
4 винта за дърво, 2 см
8 винта за дърво, 2,5 см
1 спрей (325 мл)
черна боя
1 дъска 12×12 см,
дебела 2 см
Линийка и молив
2 дъски с размери
2×20×30 см
2 бургии (2 см и 3 мм)
Шкурка P 100
470 мл тунгово олио
100%
1 стъклена фуния (с
10 см накрайник и
широк отвор 10 см)
Филтри за кафе

Ф ОТО Г РА Ф И Я Л И В А Й БРАУ Н
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Предизвикателство

КАК ДА СЕ
ПОДГОТВИШ ЗА
ВЕРТИКАЛЕН
МАРАТОН
Датата на най-голямото
спортно предизвикателство
на пролет 2017, Tower Run
на Men’s Health и Adidas по
40-те етажа на Sopharma
Towers наближава. Ето как
да се подготвиш и да се
представиш подобаващо
на 14 май
Ако не си чувал за дисциплината тауър рънинг, време
е да се запознаеш с нея. Тя oтдавна се е превърнала в традиция за много от мегаполисите
в Европа, САЩ и Азия. Казано
накратко, тауър рънингът, известен още и като вертикален
маратон, представлява надпревара по стълбите на високи
постройки, в повечето случаи –
небостъргачи. Сред най-известните в света подобни състезания са тичанията нагоре-надолу по стълбите на Empire State
Building в Ню Йорк, Burj Khalifa
в Дубай, Айфеловата кула в Париж и Willis Tower в Чикаго.
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Благодарение на Men’s Health и Adidas,
тази пролет тауър рънингът пристига
и в София! На 14 май всеки с бодър дух и
силни крака ще може да се включи в Tower
Run по 40-те етажа и общо 800 стъпала
на Sopharma Business Towers в квартал
Изток. Стартът ще бъде от фоайето на
Sopharma Business Towers, а състезанието ще включва изкачване и слизане по вътрешните стълби на двете кули последователно, като финалът отново ще бъде
във фоайето.
Предвидени са индивидуални награди
за заелите призовите три места във
всяка от категориите, като общия награден фонд в категория мъже и жени
е в размер на 2000 лв. Още по-хубавото
е, че за абсолютно всички участници са
предвидени награди и комплименти, а
придружаващите ги приятели и семейства ще могат да се забавляват в обособената пред Sopharma Business Towers
фестивална зона.
Повечето от нас намират изкачването на стълби за досадно, изстискващо
упражнение, което натрупва млечна киселина в прасците и бедрата ни, но Майк
Борн живее за ритмичното движение нагоре-надолу. Победителят от вертикалните маратони през 2013, 2014 и 2015 знае
някои неща за това как да победиш в
движението нагоре. Борн е покорил над
30 грамадни здания, сред които Eureka
Tower в Мелбърн и Empire State Building
в Ню Йорк. Сегашната му цел е да свали
още 11 секунди и да мине под седем минутната граница, докато останалите
състезатели ще пуфтят и изостават, за
да достигнат върха за 15-25 минути.
Имай предвид, че малко упражнения
представляват такова предизвикателство за цялото ти тяло като изкачването на стълби. Човешкото тяло е конструирано така, че да се движи предимно
напред, а не нагоре, затова стълбите натоварват извънредно краката, задните
части и торса ти.
Ето 7 ключови съвета как да станеш
експерт по вертикалните маратони.

Преди състезанието
1/ Знай силните си страни
„Определено не трябва да тренираш в
деня преди състезанието“, казва Борн.
„Аз бих направил едно леко бягане два дни
предварително, но нищо натоварващо.“
„Бъди уверен в подготовката си и не
вкарвай нови неща в тренировъчния
си план.“

2/ Подготви се бързо
„Няколко 10- до 20-метрови спринта
с около 75-процентно натоварване са
добра загрявка. Ако намериш някое малко стълбище за бързо изкачване, това
също ще раздвижи кръвта в тялото ти.“
3/ Бъди лек
„Това не е маратон, затова не се натъпквай с въглехидрати. Най-лошото,
което можеш да направиш, е да ядеш,
докато ти прилошее.
Това е лично предпочитание, но аз сутринта наблягам на кофеина.“

Изкачването
4/ Бъди търпелив
„Ще се изкушиш да хукнеш с пълна
скорост, но вместо това трябва да
поддържаш постоянна скорост. Започни консервативно с темпото, което
мислиш, че можеш да поддържаш.
Не се притеснявай, ако тичаш през
определени части от надпреварата, а
през други ходиш - това е нормално да
се случи.
5/ Не се страхувай да забавиш темпо
Млечната киселина ще започне да се
натрупва и да пари в краката ти. Ако
се налага да забавиш темпо - просто
го направи. Интензивното ходене няколко етажа е по-добро, отколкото да
се мъчиш да тичаш с натрупващата
се болка.“
6/ През две стълби
„Използвай перилата - те могат да
ти помогнат на завоите. Друго нещо,
което правят професионалистите, е
да прескачат по две стълби наведнъж.
Независимо дали ходиш или тичаш,
винаги имай за цел да вземеш няколко
стълби с всяка стъпка.“
7/ Открий своя ритъм
„Това не е само физическа битка, но и
изтощителен умствен труд. Ще трябва да си намериш зона, в която да се
концентрираш само върху ритъма на
стъпките си и да фокусираш погледа си
изцяло напред към целта да достигнеш
върха. Най-добре е да игнорираш външните отметки за това докъде си стигнал и да избягваш да следиш табелките
на етажите. От самия старт се опитай да стигнеш възможно най-високо,
преди да се огледаш за номер на етаж числата само ще те забавят.“

Р е г ис т р и р а й с е з а у ч ас т и е н а m h e a l t h . b g

Тренирай
правилно
Както и при
обикновените му
събратя, травмите на
вертикален маратон
обикновено се случват,
когато надцениш
възможностите си.
Виж този примерен
план как да стигнеш до
върха преди всички
Фаза 1
Изкачвай всички стълби, които
ти се изпречат на пътя. Дори едно-две покорени стълбища ще ти
помогнат да събудиш мускулната
си памет. Забрави за асансьорите в офиса, мола и у дома.

Фаза 2
Увеличавай постепенно броя изкачвани стълби. Включи изкачвания на стълби в кардиото, което
правиш - например тичай с умерено темпо 10 мин, после 5 мин
качвай стълби, тичай още 10 мин
и завърши с 5-минутно изкачване.
Постепенно увеличавай дела на
качването на стълби.

Фаза 3
Покори голям брой стъпала
без прекъсване в рамките на
15-30 мин. Тренирай на близкия
стадион или висока офис сграда.
Поддържай средно темпо - целта
е да увеличиш издръжливостта си. Постепенно увеличавай
скоростта си.

Фаза 4
Тичай през две стълби няколко
етажа, после се възстанови с 3060 сек ходене. Изпълни 10-15 такива серии. Постепенно намалявай
времето за възстановяване.

Фаза 5
Вкарай други упражнения за увеличаване на силата на краката
2-3 пъти седмично - клекове, напади и скачане на въже. Всички те
работят активно за изграждане
на сила в краката ти.
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ПЛЮС:

тениска за всеки участник
50 шапки и 50 спортни бутилки
за първите 50 в класирането

400 подаръка от Wash&Go или Denim

за първите 400 в класирането

С подкрепата на:

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

Сила

ВАЖНО Е ДА ИМАШ
ЗДРАВ ГРЪБ
За да спаси силата си, нашият контузен автор се отправи на север към границата, за да срещне д-р Стюърт
МакГил – човекът, който знае лек за (повечето) проблеми с гърба Текст Лу Шулър
Ф ОТОГ РАФ ИЯ Ф ИН О‘ Х А РА

Изпитът ми започна в момента, когато се измъкнах от колата и тръгнах
нагоре по алеята – макар че още не го
знаех. Нито пък подозирах как до края на
деня щях да науча, че тренирам погрешно,
че имам средно-тежка травма на гърба, и
че повечето универсални фитнес-препоръки са вредни.
Знаех само, че след четири десетилетия вдигане, тренировките ми повече

нямаха ефект. Клековете ми бяха отчайващи, мъртвата тяга умираше, а –
най-лошото от всичко – усещах гърба си
нестабилен и възпален. Ако изобщо някой
можеше да ми помогне да постигна целите си в залата, това беше Стюърт
МакГил, който ме посрещна на вратата
на клиниката си в щата Онтарио.
Може и да не знаеш името на МакГил, но ако си правил някога страничен
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Сила

Moтото на Боби
Максимус е
„Осмели се.
Отдай се. Успей.“

РЕЦЕПТА ЗА МАКСИМАЛНА СИЛА
Единственият начин да направиш мускулите, които искаш, е да приемеш предизвикателствата,
които другите избягват. Давай напред с нашия шест-стъпков план за постигане на най-доброто
ти тяло, създаден от треньора Боби Максимус от Gym Jones Текст Майкъл Ийстър
Сградата в Солт Лейк Сити е изцяло черна, без никакви знаци. Усеща се
като влизане в таен клуб, където законите на хората и боговете не важат.
Когато вече бях вътре, моментално
бях зашеметен от миризмата на пот
и белина, скърцането и тупуркането

на пънк-музика, както и бръмченето на
гребни тренажори Concept2.
Осем мъже бяха приковани на тях при
самоубийствено темпо. Пот течеше по
татуираните им гърбове. Юркаше ги
един от най-големите човешки екземпляри, които някога съм виждал. „Какво

те кара да забавяш темпото – тялото
ти или умът ти?!“ ревеше той.
За пръв път чух за Робърт МакДоналд – по-известен във фитнес средите
като Боби Максимус – когато пишех
материал за това списание. В един
общ имейл до някои от най-добрите и

умни хора във фитнес-средите, които познавах, аз зададох
прост въпрос: Кой е най-якия
мъж в света?
Всеки отговорил назова трима или четирима души, повечето професионални атлети.
Но името, което изскачаше
най-често, ми беше непознато:
Боби Максимус, главен треньор
в Gym Jones, Солт Лейк Сити.
Този огромен канадец не само
чупи световни рекорди, но и
помага на професионални атлети да печелят състезания, учи
войници от спец частите как
да поддържат върхов фитнес и
превръща обикновените мъже
в супергерои.
Затова отидох в Gym Jones и
скоро се озовах на един гребен
тренажор, докато Максимус
програмираше 2000 м на компютъра му. „Опитай се да ги
направиш за 7 мин. Ако по средата не копнееш да се откажеш, значи не блъскаш достатъчно здраво. Давай!“
Занимавам се с фитнес от
10 години. Финиширал съм сред
първите 3% на няколко полумаратона, преминавал съм
24-часови състезания за издръжливост и съм тренирал в
най-добрите зали в страната.
Но нищо не ме беше подготвило за това.
В последните 500 м, докато
Максимус ми припомняше, че
умората е повече в ума, отколкото в тялото, аз постигнах
ново ниво на интензивност.
Това не беше тренировка. Това
беше откровение.
Оттогава следвам неговите методи и те ме промениха както физически, така и
умствено. Вече не си търся
извинения и разбирам умората
си. В резултат на това аз мога
да се отделя от болката и да я
надмогна.
Със сигурност не съм уникален. Максимус е помогнал на
безброй хора да разбият представата си за „най-доброто,
на което са способни“. Затова
и написахме заедно Maximus
Body. За да усетите основното
от книгата, аз го помолих да
разкрие какво е най-важно за
достигане на върховен фитнес.

„Винаги бъди
готов да се обзаложиш“, казва
Максимус.

Изкови тяло като Mаксимус

Изпили своите тяло и издръжливост по начина на Gym Jones. От Боби Максимус
Стъпка 1: Настрой мисленето си
Хората с перфектни тела не правят
невероятни тайни упражнения, не
ядат „суперхрани“ и не взимат магически добавки. Те просто тренират
повече. Не се отказват, не си търсят
извинения и не се скатават. Опитай
следните упражнения за ума.
Мини на зелено

Използвай т.нар. „зелен сигнал на светофара“ като противоотрова срещу неувереността. Ако се хванеш, че мислиш
„Прекалено уморен съм“ или „Трябва да
забавя темпото“, обърни мисленето наобратно с „Успях да направя това“, „Лесно е“ или „Чувствам се страхотно“.
Можеш да минеш още по-напред.
Преди време моят треньор Брайън
Кейн ме накара да залепя малки зелени стикери на местата, където съм
най-често – на волана на колата, огледалото в банята, хладилника, рафта с
тежести в залата. Всеки път, когато
видех зелена точка, аз си казвах една
причина, за да успея.
Проумей правилото на 130-те

Разглеждай фитнеса като пътуване,
което няма обозрим край. Ето един
по-различен поглед върху него: 130 часа.
Според моя опит, това е всичко, което
ти трябва, за да влезнеш във форма.
Тренирай здраво един час на ден, пет
дни в седмицата, и след шест месеца
ще си готов.

Стъпка 2: Мечтай на едро

Хората често идват при мен с цели,
които са прекалено лесни. Ако например
някой ми каже, че целта му е да завърши
маратон, аз му разказвам за Тери Фокс.
През 1977 г, Фокс получил диагноза остеосаркома и лекарите ампутирали единия
му крак. Но дори и с един крак, Фокс искал да тича. За него това означавало да
пробяга Канада от изток на запад, за да
събере средства за изследване на рака,
бягане, което започнал през 1980. Средно на ден пробягвал една маратонска
дистанция (с един крак и една протеза),
докато ракът не се разпространил в тялото му и трябвало да спре след 4 месеца
и 5373 км. Все още ли мислиш, че едно маратонско разстояние е значима цел?
ЯК ЛИ СИ КАТО МАКСИМУС?
Ако можеш да покриеш тези фитнеспоказатели, ти си наистина здрав.
Заден клек: Два пъти теглото ти
Мъртва тяга: 2.5 пъти теглото ти
Преден клек: 1.5 пъти теглото ти
Вдигане от лег: Теглото ти с 10 повторения
Турско изправяне: Половината от теглото ти
Гребане на 500 м: 1 мин 30 сек
60-секунден спринт на велотренажор:
Изгорени 55 калории
Гребане на 2000 м: 7 мин
Бягане на 2400 м: 8 мин 45 сек
10К-бягане: 50 мин
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Здраве

НЕЩО ВЪВ
ВЪЗДУХА
Алергиите се проявяват по много различни
начини – дори такива, за
които не подозираме
Текст Ричард Лалиберте

Главоболие, сърбеж в очите,
хрема? Да, причината е алергия.
Но тя може да е обяснението
и за ред други неразположения.
„Непрекъснато виждам хора със
симптоми, за които не се досещат, че са свързани с алергия“,
казва д-р Джана Тък от American
College of Immunology.
Особено мъжете често с години гадаят какво всъщност се
случва. Драстичният ръст на
полените, което вероятно се
дължи на климатичните промени – само за периода от 1994 до
2010 г. покачването е с 42%, означава, че хората ще страдат
още повече и по-продължително от преди.
Ето осем проблема, които лесно можеш да решиш с
прости, подходящи методи на
лечение.

Ф ОТОГ РАФ ИЯ Л ИВА Й БРАУ Н

Здраве

Сърбеж в очите, устата
и гърлото

Първоначално може дори да не
го забележиш, но подсъзнателно ще цъкаш с език, като го
повдигаш, за да чешеш мекото
небце. Това може да влуди близките и колегите ти.

Умора

Чувстваш се изтощен през
деня, въпреки че не си променил режима си на сън.
ЗАЩО Е АЛЕРГИЯ

Алергиите принуждават организма да отделя химикали,
които отключват възпаления.
Дори само това може да те изЗАЩО Е АЛЕРГИЯ
Ако си алергичен към белтъчимори. Но тези така наречени
възпалителни медиатори осните в полените от бреза или
спореж може да се получава
вен това увеличават производреакция от подобни белтъчини, ството на слуз, което може да
съдържащи се в плодовете и зе- доведе до запушване на носа,
а то на свой ред затрудняленчуците. При тази лека форма от контакта с кръстосани
ва дишането и пречи на съня.
алергени се получава дразнене в “Функционално е същото като
назалните и гърлени пътища.
да страдаш от обструктивна
Контактната алергия може
сънна апнея”, обяснява алергосъщо така да изостри симпто- логът д-р Андрю Мърфи.
мите на обичайната сезонна
ТВОЯТ ПЛАН
като например кихането.
Използвай кортикостероиден
назален спрей (виж повече на
ТВОЯТ ПЛАН
следващата страница). Той
Обръщай внимание кога се подейства локално и може да
явява сърбежът, за да разбеоблекчи възпалението повече,
реш дали определени храни го
отколкото антихистаминипредизвикват, и ги избягвай
сурови. Може да не се налага да
те. Ако вместо това решиш да
ги изключиш напълно, защото
взимаш антихистамин, избепри топлинната обработка
ри такъв от второ поколение,
се унищожават алергенните
който няма седативен ефект.
белтъчини. Така че ако обичаш
Антихистамините от първо
ябълки, няма лошо да ги ядеш
поколение като Chlor-Trimeton
на пюре. Понякога можеш да
предизвикват умора през деня,
избегнеш сърбежа, като просдори да ги взимаш вечер.
то обелиш кората, в която
има голямо количество кръстосани алергени.

Промяната на климата
увеличава прашеца

Кървене от носа

Този признак не е толкова загадъчен. Възпаление от алергия,
прием на лекарства против
алергия (деконгестанти, назални стероидни спрейове, антихистамини) и кихане понякога го предизвикват.
ЗАЩО Е АЛЕРГИЯ

Възпалението, кихането и духането на носа го дразнят, а
от лекарствата пресъхва, от
което тъканта в ноздрите се
пука и се откриват кръвоносни съдове. Не си бъркай в носа.
“Когато усещат дразнене в
носа, хората често го пипат с
пръсти, а това може да увреди
сухата тъкан”, предупреждава
д-р Бет Корн.
ТВОЯТ ПЛАН

Наклони глава назад и притискай носа в продължение на
най-много 20 мин. За дългосроченo решение на проблема
поискай от лекаря си да ти
предпише назални стероиди.
Техните противовъзпалителни свойства предотвратяват
кървенето, въпреки че при някои хора имат обратния ефект.
Можеш да го овлажняваш, като
вечер го мажеш с гел от физиологичен разтвор. В редки случаи
кървенето от носа може да е
признак за заболяване, така
че ако продължава повече от
20 мин, обърни се към лекар.

Загуба на вкуса,
обонянието или слуха

Два-три дни не взимаш мерки
срещу запушването на носа и
забелязваш, че чуваш по-приглушено и/или обонянието ти
не е достатъчно добро, което
на свой ред означава, че не усещаш вкуса на храната.
ЗАЩО Е АЛЕРГИЯ

Запушването на носа може
да упражни натиск върху
средното ухо или да доведе
до натрупване на течност в
него. То се свързва със задната
част на гърлото и от събраната течност тъпанчето се
затруднява да предава звука.
Подутините и натрупването
на слуз блокират обонятелните сензори в носа и това възпрепятства възприемането
на миризми.
ТВОЯТ ПЛАН

Лекувай алергията си с назален стероиден спрей или
антихистамин. Опитай с деконгестант, за да облекчиш запушването на носа (но не и ако
имаш високо кръвно налягане,
защото тези медикаменти
го повишават). Не използвай
локален назален деконгестант
повече от 2 дни, в противен
случай симптомите ще се
проявят отново. Лекарят ти
може да ти предпише орален стероид.

Според университета „Рътгърс“ полените са се увеличили с до 85% в сравнение
с 90-те години на миналия век. Този удобен календар ще ти покаже кога найлошите „нарушители“ летят във въздуха (и кацат на предното ти стъкло)
ТИПИЧЕН СЕЗОН

АЛЕРГЕН
ФЕВРУАРИ

БРЕЗА
КИПАРИС
ЛИПА
АМБРОЗИЯ
ПЕЛИН
ЖИТНИ
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АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

Специален доклад
Понякога зад
атрактивната
опаковка се крие
сериозна
опасност за
здравето ти.

ОПАСНА ИГРА
Добавките, които взимаш за покачване на мускулната маса и теглото може да са пълни
с опасни съставки. Затова е добре да се научиш сам да си пазиш гърба Текст Лора Бел
ФОТОГРАФИЯ ЛИВАЙ БРАУН

Фернадо дел
Реал с двамата
си сина у дома в
Калифорния.

рез 2014 г. Фернандо

дел Реал бил постигнал почти всичко, за
което някога е мечтал. На 35 имал съпруга и две момченца, които подскачали из семейната
им къща в Калифорния като топчета
за пинг понг. Но времето, което някога
прекарвал във фитнеса и в тренировки
по джиу джицу сега посвещавал на Диснилед и реденето на лего. Все още тежал
82 кг., макар че тялото му не било така
стегнато както преди десет години.
И докато усещал, че излиза от спортна форма, забелязал, как един негов приятел бързо натрупал мускулна маса.
Последният му препоръчал някаква добавка, която според него помагала за
бързото изграждане на мускули след
тренировка. Така в средата на ноември дел Реал посетил близкия магазин
за хранителни добавки, за да си купи
същия продукт. Не бил наличен, продавачът му предложил заместител – TriMethyl Xtreme.
Върху бутилката били изписани съставки, които дел Реал никога не бил чувал, но продавачът му обяснил, че това
са „прохормони“, които са безопасни и
напълно законни. Препоръчал му и друг
продукт Liver Health. „Нямаше никакви предупредителни надписи,“ казва дел
Реал. „Не мислех, че може да ми се случи
нещо лошо, след като си купувах добавката от лицензиран магазин.“ Платил и
започнал да приема таблетките.
През следващите няколко месеца резултатите надминали очакванията му.
От четири до шест пъти на седмица
той вдигал тежести в продължение на
час-два и ръцете и краката му придобили релеф, след като качил 6 кг. мускулна маса. Вдигал от лежанка 134 кг. – нов
личен рекорд. Но към края на декември
се появили други симптоми. Енергията му рязко спаднала – едвам можел да
стане от леглото, за да отиде на работа. На домашния тренажор краката
му тежали все едно са от олово.
След четири седмици спрял да взима таблетките. Един ден през януари
2015 г. негов колега го спрял и му казал,
че очите му са жълти. „Погледнах се
в огледалото,“ казва дел Реал „и направо си изкарах акъла.“ Бил шокиран, че

ФОТОГРАФИЯ КРИС МЮЛЕР

П

от отсрещната страна го гледали две
златни кристални топчета.
В световен мащаб милиони консуматори се осланят на добавките, за да
си набавят необходимите витамини
или за да се поддържат в добро здраве.
Други приемат коктейли от различни
билки, които помагат за отслабване,
усилват либидото или увеличават мускулната маса. Последните две са насочени предимно към мъжете и понякога,
колкото по-физически натоварващо е
ежедневието ти, токова по-привлекателни започват да ти се струват добавките. Когато проф. Харис Либерман,
научен изследовател към американската армия, решил да провери колко войници приемат добавки, той с изненада открил, че повече от половината го
правели. На чело на списъка са мултивитамините, но и добавките за покачване на мускулната маса също са „особено
популярни,“ казва Либерман. Подобно на
Фернандо, много мъже виждат добавките като прекия път към повече сила.
Американската администрация за
контрол върху храните и лекарствата
(FDA) извършва надзора на добавките,
но ги смята повече повече за хранителни вещества и не толкова за лекарства.
Затова, въпреки че тези вещества делят един щанд с антиалергичните ме-

дикаменти и ибупрофена, те не трябва да отговарят на същите условия за
сигурност и ефективност. Затова и се
превръщат в съблазнително търговско
начинание за опортюнисти без никакъв опит.
Само в САЩ са регистриране над
7000 производители на добавки и в
този списък със сигурност преобладават компаниите с дългогодишен опит,
които се опитват да вършат нещата
както трябва. Проблемът е в това, че
на пазара плъзнаха и много спекуланти, които предлагат неизпробвани или
незаконни продукти. И потребителите плащат висока цена. Скорошно изследване в САЩ разкрива, че приема на
добавки може да доведе до увреждане
на черния дроб, като случаите на чернодробни заболявания са нараснали от
7% през 2004 г. до 20% в наши дни. Според друго изследване, публикувано в New
England Journal of Medicine, 23000 от
спешните случаи през изминалата година в Щатите са в резултат на прием
на добавки.
Стреснат от жълтите си очи, Фернандо се обадил на зълва си, която е медицинска сестра по професия. Тя го попитала дали взима вещо допълнително.
„Пия една нова добавка,“ отговорил той.
„Но я купих от лицензиран магазин.“
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НОВИТЕ
ЖИТЕЙСКИ УРОЦИ
НА
ТЕКСТ ДЖЕЙМИ МИЛАР – ФОТОГРАФИЯ ДЕЙНИЪЛ СМИТ

ДЖЕЙСЪН

СТЕЙТЪМ
Най-големият екшън герой в Холивуд скоро ще отбележи
50-ата си годишнина – с перфектно тяло и много научени
уроци. В специално интервю за Men‘s Health британецът
говори за най-големите си учители – най-умните
световни треньори, неговият идол Силвестър Сталоун и
собственото му тяло, разбира се
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През последните 10 години приложенията коренно
промениха начина, по който се запознаваме, порното стана по-умно, а секс играчките – все по-изобретателни. Хората говорят по-открито за секс
и знаят повече по темата. Би трябвало сексът да
е по-добър от когато и да било. Но така ли е наистина? За да разберат това, Men’s Health и Women’s
Health направиха проучване на сексуалните нагласи
на хиляди свои читатели. Добрите новини са, че
правиш най-горещия секс в историята. Или поне
съвсем скоро ще го правиш

ДОБРЕ
ДОШЪЛ В
ЗЛАТНИЯ
ВЕК НА
СЕКСА
Текст Елизабет Шърман & Джерилин Кавърт
Илюстрация Гоуни Монтес
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Иска ти се да изглеждай
млад, да се чувстваш дори
още по-млад? Никакъв
проблем. Следвай нашия
план и ще се чувстваш
отлично, независимо от
възрастта
Срещал ли си някога
115-годишен мъж? Учените от Albert Einstein
College of Medicine смятат, че прагът на човешката възраст средно се равнява тъкмо на 115 – и така е
още от 90-те. Най-често обаче мъжете
достигат само до 76, като преди това
преминават през десетилетия борба с
различни болести.
Лошите навици са само частично
отговорни за това. Всъщност малко
от мъжете по света могат да се похвалят и с четирите фактора за дълголетие – достатъчна физическа активност, правилно хранене, никакъв допир
до тютюн и здравословен процент
подкожни мазнини. Според множество
световни специалисти, тъкмо тези
фактори намаляват сериозно риска от
болести на сърцето, диабет и някои
видове рак. Но дори да си част от не
особено здравословните 97%, не е късно
да направиш така важните за тялото
промени. Ще ти покажем как да живееш по-дълго, да се чувстваш
по-добре и да бъдеш младолик,
независимо колко годинки са
ти се натрупали.

С

ИГРАЙ
МРЪ
СНО
ТЕКСТ ТОМ УОРД
ФОТОГРАФИЯ СУН ЛИ

От макро бургери до микро зеленчуци, от пържено пиле
с овесени ядки до печено къдраво зеле – дихотомията в
менюто ни никога не е била по-голяма. И не е нужно да
разделяш чиниите на праведни и порочни, когато можеш
да опиташ и от двата вкуса. Господа, ето нашият
наръчник за чиста храна за мръсни апетити
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СТУДЕНА ПОТ
01\ Подобни
панорамни гледки са един от
най-големите
плюсове на това
да тичаш в
най-южния край
на света. Встрани от красотата обаче тук
дебнат и много
опасности
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ЛЕДЕНА
СХВАТКА
Ако ти хрумне да се запишеш за Antarctic Ice Marathon,
трябва да си наясно, че те очакват най-тежките,
плашещи и опасни 42 км в живота ти. Ще трябва да
тичаш при враждебните минус 20 градуса и да избегнеш
снежната слепота и измръзванията. Въпреки всичко това,
екип на Men’s Health се престраши да се включи

ТЕКСТ СТИВЪН СИЙТЪН
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ДИАБЕТЪТ Е
ЕДИН ОТ НАЙСЕРИОЗНИТЕ
ПРОБЛЕМИ В
РАЗВИВАЩИЯ
СЕ СВЯТ

МОЖЕШ ЛИ
ДА ИЗБЯГАШ
ОТ ДИАБЕТА?

8% от многомилионното население на ЕС страдат от диабет,
а според мрачните прогнозите за САЩ до
2050 г. всеки трети американец ще е развил
това заболяване. Още по-лошото е, че днес диабетът се среща
при все по-млади
хора. Следвай нашия план, за да
не станеш част
от тази зловеща
статистика.
Т Е К С Т ЛУ Ш УЛ Ъ Р

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

