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Целулит
Какво представлява целулита:

Целулитът се среща в мастните слоеве на кожата и се наблюдава обикновено по бедрата,
ханша, дупето и корема. Жените са по-често засегнати от мъжете тъй като мъжете генетично
са предразположени към по-здрава съединителна тъкан в дермалния слой. Вероятността
при жените да настъпят усложнения със съединителната тъкан под кожата е много по-
голяма, което ни прави склонни към проблеми с тъканните влакна, които губьт своята
еластичност. Целулитът може да се появи при слаби хора и хора с нормално или наднормено
тегло.
За щастие има натурални методи, които могат да ни помогнат да заздравим кожата,
съединителната тъкан и мускулите си и това да ограничи целулита.

Каква може да бъде причината за появата на целулит:

 Генетична предразположеност и хормони
 Липса на добра циркулация на кръвта– заседнал начин на живот 
 Нездравословно хранене - прием на много млечни продукти, захар и обработени храни.
 Замърсена околна среда, химикали, токсини
 Дефицит на хранителни вещества
 Стрес
 Възраст - с възрастта намалява средния слой на кожата – дерма и това води до по-

видими следи от целулит
 Наднормено тегло или увеличаване на подкожните мазнини.
 Неравномерна съединителна тъкан в дермиса – слабата колагенова структура води до 

изтъняване на кожата и загуба на еластичност
 Липса на колаген в кожата
 Пропусклива мембрана на клетките
 Дехидратация
 Пушене
 Твърде много излагане на слънце
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Вътрешни причини за целулит:

1. Неравномерна съединителна тъкан в дермиса

Съединитилната тъкан е влакнеста материя, която свързва мускулите и органите в тялото
ни, така че да не могат да се движат безцелно из тялото. Това “клетъчно лепило” помага
за преноса на хранителни вещества до тъканите и им придава форма и здравина. Без
здрава съединителна тъкан кожата става уязвима, изтънява и провисва.

В съединителната тъкан се намират колаген и еластан – те осигуряват на кожата сила,
способност да се разтяга и се връща в първоначалната си форма след разпъване.
Много фактори влияят върху качеството на съединителната тъкан: стрес, замърсяване на
околната среда, неправилно хранене, дефицити на хранителни вещества и генетична
предопределеност.

Какво е важно да правим, за да имаме здрава съединителна тъкан:

 Прием на достатъчно протеини
 Производство на достатъчно стомашни киселини, за да се усвояват протеините.
 Регулиране на баланс между естроген и прогестерон
 Управление на стреса - стресът изгаря ценни хранителни вещества, които са нужни за

възстановяване на съединителната тъкана.
 Намалавяне на токсичния товар - токсините от замърсената околна среда и

цигарения дим се абсорбират от тялото и може да се настанят около съединителната
тъкан.

 Хранителни вещества, важни за производството на колаген:
o Прием на колаген – костен бульон или хидролизиран колаген ( те са с животински

произход, затова е добре да започнем да ги прилагаме след Презареждането)
o Веган формула на колаген на основата на глюкозамин или хиалуронова киселина.

Добре е формулата да съдържа още цинк, магнезий, вит. С, мед и манган, които са
нужни за стимулиране производството на хиалуронова киселина и колаген.

o Цинк
o Витамин С
o Витамин Е
o Редовно движение – кардио, ходене, спринт, мобилност, упражнения седни-стани,

усукващи упражнения.
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2. Клетките с пропусклива мембрана допринасят за появата на целулит

Целулитът е резултат от попадане на течности и токсини в подкожния слой. Можем да
намалим този процес като намалим натрупаните токсини в тялото, каквато е целта на
презареждането.

Когато мастните клетки съхраняват химикали и токсини, те могат да се повредят и да станат
пропускливи. Ако тази изтичаща течност се натрупа в достатъчно количество – наричаме
това задържане на течности и оток.

При целулит водата може да е събрана в мастните клетки, защото тялото е искало да
използва течността за разреждане на киселините или има струпване на пропускливи клетки.

Мембраните на клетките са изградени предимно от мазнини и именно видът на тези
мазнини определя здравината и пропускливостта на клетъчните стени. Всеки път, когато се
храним, избираме какъв да бъде видът на мазнините, изграждащи клетъчните мембрани.
Наситените мазнини правят клетките твърди.

Есенциалните мастни киселини спомагат за еластичност и гъвкавост на клетките.
Клетъчните мембрани се повреждат, ако не се поддържат чрез постянни малки ремонти с
есенциални мастни киселини като омега-3. Омега-3 мастните киселини подпомагат и
прибирането на водата в клетките, така че са много важни за хидратирана и здрава кожа.

Клетъчните мембрани са изградени и от лецитин. Той помага да се определи какво влиза и
излиза от клетката. Лецитинът подпомага разграждането на холестерола и улеснява
правилната преработка на мазнините, помага за причистване на черния дроб, поддържа
здрава нервната система и така стимулира здравословното отслабване. Тялото не
произвежда достатъчно лецитин затова е нужно да си го набавяме чрез храната.

Целулитът е резултат от попадане на течности и токсини в подкожния слой. Можем да
намалим този процес като намалим натрупаните токсини в тялото, каквато е целта на
презареждането.
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5 Стъпки за редуциране на 
целулита

Движение
• бърза разходка

• спринт
• 15 минути 

кардио
• упражнения 

седни-стани
• усукващи 

упражнения

Дихателни 
упражнения 

помагат също за 
подобряване 

циркулацията на 
лимфата

Масажирайте 
кожата си с 

ексфолираща 
ръкавица, 

използвайте 
ексфолиращ гел

Сухо четкане
помага за 

раздвижване на 
лимфата, 

излющване на 
мъртвите клетки и 

подобряване на 
кръвообращението

Правете си 
самомасаж с 
подходящи 

етерични и базови 
масла

Отидете на 
лимфен 

антицелулитен 
масаж при 
специалист

Стъпка 1: Подобряване на кръвообращението с помощта на:
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5 Стъпки за редуциране на 
целулита

Етерични масла с 
най-силно  

въздействие:

Грейпфрут
Розмарин

Босилек
Кедрово дърво

Лимон
Лайм

Лимонова трева
Кипарис
Хвойна

Базови масла:
Кокосово масло
Масло от карите
Какаово масло

Бадемово масло
Масло от кайсиеви 

ядки

Копър
Босилек
Семена на
моркови

Масло от шипки
Масло от жожоба
Арганово масло

Други съставки:
Гел от алео вера

Витамин Е

Стъпка 2: Използвайте масажен крем с естествени съставки –
етерични масла, базови масла, алое вера.

1. Етерични масла, помагащи редуцирането на целулита
2. Базови масла, помащащи редуцирането на целулита
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5 Стъпки за редуциране на 
целулита

Захар и
изкуствени
подсладители –
причиняват
задържане на вода
и мазнини,
възпаление,
изхвърляне на
витамини и
минерали

Млечни продукти-
слузообразуващи, 

сгъстяват 
лимфната течност 

и затрудняват 
изхвърлянето на 

токсините.

Трапезна сол-
води до задържане 

на вода

Рафинирани
храни (бяло
брашно, бял ориз
Бедни на
хранителни
вещества, богати
на калории,
киселинно
формиращи

Транс мазнини, 
хидрогенирани 

мазнини

Безалкохолни 
напитки, газирани 
напитки, алкохол.

Токсични вещества 
–пестициди, 

консерванти, ГМО 
храни, лекарства, 

козметика, 
препарати, 

цигарен дим.

Стъпка 3: Избягвайте храните и веществата, които влошават 
състоянието на целулита
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5 Стъпки за редуциране на 
целулита

Храни богати на 
цинк – тиквени 
семки, 
слънчогледови 
семки, леща, 
стриди, сардини, 
риба, 
пълнозърнести 
храни, грах.

Колаген
Костен бульон
Хидролизиран 

колаген, 
Хиалуронова 

киселина
Глюкозамин

Храни богати на 
витамин С -

берита, кайсии. 
зеленолистни, 

цитрусови плодове, 
зелен фасул, 

тиквички, тиква, 
киви, нар, чушки, 

домати, елда, 
череши, грозде.

Омега-3 мастни
киселини
Растителни – ленено
семе, чиа, конопено
семе, орехи,
водорасли,
зеленолистни
Животински – мазна
дива риба ( херинга,
сьомга, сардини,
пъстърва

Храни богати на 
витамин Е –

бадеми, 
слънчогледови 
семки, авокадо, 

яйца, 
зеленолистни, 

маслини, 
пълнозърнести.

Храни, богати на 
калий – авокадо, 

зеленолистни, 
банани, риба, 
бобови, ядки, 
зеленолистни, 

червено цвекло, 
картофи, кайсии, 

фурми

Стъпка 4: Консумирайте хранителни вещества, подхранващи 
съединителната тъкан и клетките



www.petyafachikova.com

5 Стъпки за редуциране на 
целулита

прием по 30-40мл.
чиста вода на кг.
телесно тегло

Добра хидратация

Прием на фибри 

плодове, 
зеленчуци, 

зеленолистни, 
ядки, семена, 

пълнозърнести 
храни, бобови

Ограничаване на 
допира с токсини 

Полезни мазнини
маслини, ядки,
семена, чиа,
конопени семена,
авокадо,
студенопресовани
масла, гхи, био
масло, дива риба.

Контакт с 
природата

Ограничаване на 
храните, хранещи 
лошите бактерии

захар, изк. 
посладители, 

млечни продукти, 
бяло брашно, 
рафинирани 

мазнини

Стъпка 5: Поддържайте червата си здрави – редовната 
перисталтика е важна, за да не се задържат токсини в тялото.
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Рецепти за домашно приготвени 
продукти за грижа при целулит

Eксфолиант с кафе и зехтин

¼ чаша топла утайка от кафе
¼ чаша студенопресован зехтин
3 капки етерично масло от розмарин
Прилепващо фолио
Начин на приготвяне и прилагане:
Смесете зехтина, кафето и капките розмарин в
стъклена купа. Масажирайте засегнатите зони с
кръгообразни движения в продължение на 5
минути. Правете процедурата в банята, защото
част от сместа ще пада по земята.

Измийте се с топла вода и завършете душа със
студена вода.

Повтаряйте процедурата всеки ден в
продължение на поне 2 седмици. Резултатите ще
бъдат видими след 2 до 4 седмици.

Антицелулитно масло

20 мл. кокосово масло
30 мл. масло от ший
10 мл. масло от жожоба
5 мл. масло от шипки
20 к. масло от грейпфрут
20 к. масло от семена на моркови
10 к. масло от розмарин

Начин на приготвяне – стопете на водна баня 
кокосовото и маслото от ший. Добавете всички 
други съставки, разбъркайте, сипете в 
бурканче и оставете в хладилник, за да се 
втърди. 

Използваните масла са ориентировъчни. 
Може да се добавят още, ако имате или 
някое да липсва или да се замени с друго 
от списъка с масла, намаляващи целулита.

Нанасяне на антицелулитното 
масло

След вземането на душ, попийте водата от 
кожата с потупване. Сложете малко от 
антицелулитното масло в ръката си и 
нанесете сместа по нужните зони – бедра, 
корем, седалище. 
Направете бавен масаж с кръгови 
движения с посока от краката към 
сърцето.
Мажете проблемната кожа по два пъти 
дневно за по-добри резултати. Не е 
задължително да се къпете преди това.
Изчакайте достатъчно дълго преди да се 
облечете, за да не омазните дрехите си.
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Рецепти за домашно приготвени 
продукти за грижа при целулит

Антицелулитен гел с алое вера

• 150 мл. гел от алое вера
• 30 капки масло от грейпфрут
• 15 капки масло от босилек
• 20 капки масло от розмарин

Смесете всички съставки добре и прехвърлете в 
бурканче. Съхранявайте в хладилник
Нанасяйте върху проблемните зони веднъж 
дневно. Известно е, че етеричните масла, 
използвани в този изцяло натурален гел, 
увеличават циркулацията на кръвта, намаляват 
появата на нежелани неравности и стягат 
кожата.

Забележка: Цитросовите масла имат 
фоточувствителен ефект и не трябва да се 
ползват преди излагане на слънце, защото може 
да прдизвикат изгаряне на кожата.
Може да се направи гел без цитросови масла 
или ако влизат в състава,  да се използва вечер 
преди сън.


