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В последно време все повече 
ни насочват вниманието към 
LED осветлението като замяна 
на лампите с нажежаема жичка 
и флуориесцентните системи.

Този Тип освеТление 
безспорно има много 
предимсТва:
• В повечето случаи се монтират 
по добре познатия ни начин – с 
помощта на винт. 
• Светлината е им е в пъти 
по-ефективна, отколкото при 
другите видове осветление. 
• LED лампите имат десетки 
хиляди часове живот – доста-
тъчно за 20 или 30 години в 
зависимост от ползването им.
• Светлината при тях е мигно-
вена – достигат пълна яркост 
за милисекунди, без нужда от 
време за загряване. 
• Честото включване и изключ-
ване на лампата не влияе на 
продължителността на „живота 
им“.
• Дават насочена светлина – 
това е много полезно особено 
при декоративно осветление, 
където трябва да се постигне 
определена осветеност или 
ефект.
• Икономични са.

предимно при по-мазна кожа.  
Какъвто и продукт да изберете 
няма да сбъркате – важна 
е грижата за кожата. Преди 
излизане, обаче, не пропускайте 
да се намажете с подходящ 
лосион, крем или мляко за тяло, 
които задължително да имат 
защитен фактор – все пак най-
важно е да предпазим кожата си 
от изгаряния.

Обърнете специално 
внимание на косата си

През лятото косата е изло-
жена на най-голям риск от 
увреждане. Силното слънце, 
вятъра и солената морска вода 
изсушават косъма. Косата губи 
цвета и блясъка си, става суха 
и се къса лесно. Ето няколко 
полезни съвета за вашата коса 
през лятото:

Мийте косата по-често и 
заменете шампоана, с такъв, който 
няма сулфати. Този тип шампоани 
са нежни са към кожата на главата 
и не изсушават косъма. Когато си 
купувате шампоан за лятото, гле-
дайте на етикета да е означено: 
sulfate-free shampoo (SLS или ALS-
FREE).

LED 
осветление 
„свеТещоТо“ 
решение 
за вашия дом

Ако все пак сте решили да ползвате стария шампоан, направете 
си следния „коктейл“: 3 части балсам към 1 част нормален 
шампоан. Балсамът отслабва силата на шампоана, така той 
действа като шампоаните без сулфати. 

Ползвайте задължително балсам през лятото. Балсамът за коса 
е много важен, особено през лятото, защото осигурява на косата 
необходимата влага. След измиване с шампоан не пропускайте да 
нанасете обилно балсам върху косата си.

Избягвайте употребата на сешоар и увиването на косата в 
кърпа. Добре е през лятото да оставяте косата да съхне сама, но не 
на пряка слънчева светлина – това може да увреди косъма и цвета 
на косата. Най-добре е да къпете косата вечер, така ще има повече 
време тя да изсъхне.

Избягвайте да боядисвате косата си преди ваканцията на плажа. 
Ако все пак това е неизбежно – използвайте специални защитни 
шампоани за боядисана коса.

Предпазвайте косата си от UV лъчите на слънцето. Покривайте 
главата си с нещо – шапка, шал, кърпа за глава, тюрбан и т.н. 

Сменете аромата.
Лятото ни предизвиква да променим и ароматите, които сме 

използвали през зимата. Летните, горещи дни изискват малко 
по-леки ухания, повече свежест. Ако продължите да използвате 
зимните любими аромати рискувате да се разочаровате от тях. 
Горещата кожа подсилва уханията и може да се изненадате колко 
тежко и дори неприятно може да усетите любимия си парфюм. 
Това не означава да се откажете от парфюма през лятото, напротив, 
просто изберете фини, свежи ухания, които няма да „обсебят“, 
въпреки топлината.

Грижа за краката. 
Краката са на показ почти през цялото лято. Ходим боси, по 

чехли или сандали, а така кожата на краката е изложена на 
много агресивни условия. Затова не занемарявайте грижата за 
краката си: ексфолирайте краката си поне веднъж седмично – не 
забравяйте след това да хидратирате стъпалата; не киснете краката 
във вода продължително – това е предпоставка за последваща 
дехидратация и напукване на кожата; ползвайте пемзата редовно; 
нанасяйте слънцезащитен крем и на самите ходила.

Заложете на лек грим през лятото. 
Вместо руж на скулите, нанесете бронз, така кожата изглежда с 

естествен загар. Вместо сенки, заложете само на спирала за мигли 
– видът ви ще е много по-естествен. 

























Нека да поговорим малко за безопасността по 
пътищата. Тема, която постоянно е на дневен ред или 

в новините, или на страниците на вестниците. Но като, че ли 
тази показност с нищо не помага, когато просто сме решили 
да не уважаваме живота на другите, а и на самите нас. 

Какво означава безопасност на движението или 
разумно шофиране?! Може би докато не се случи на нас 
– НИЕ НИЩО НЕ ЗНАЕМ!

Може би, за да си вземем поука, трябва да се докоснем 
до тези, които най-добре знаят стойността, както на смъртта, 
така и на самия живот. Тези, в чийто очи болката не стихва, 
защото са загубили любим човек. Всичко това е в пъти по-
сърцераздирателно, когато причината за загубата на този 
човек е пътнотранспортно произшествие. 

Може би, за да си вземем поука, трябва да се запознаем 
с едни доста стряскащи факти.

Обобщено проучване за станалите през 2014 г. пътно-
транспортни произшествия:

През 2014 г. са били регистрирани в България 7015 
пътнотранспортни произшествия с наранявания. Броят на 
смъртните случаи възлиза на 660, ранените са в размер на 8635.
най-честите причини за ПтП са следните: 
• висока скорост (11.6% от случаите), 
• неспазване на разстоянието на безопасност (10.3% от 

случаите), 
• 17,6%  – безразсъдно шофиране – то може да бъде 

причина от нетрезво състояние или заспиване зад 
волана.

В резултат на всичко това стотици човешки животи 
са застрашени или отнети. Стряскаща е и статистиката за 
възрастовата граница  - за съжаление голяма концентрация 
на загинали има във възрастовата група от 0 до 24 години.

Затова, на базата на всички тези плашещи данни, ние 
апелираме: 

Бъдете толерантни на пътя. не забравяйте да 
използвате предпазните устройства и системи 
за обезопасяване на пътниците във вашия 
автомобил, особено при децата и младите 
хора. Шофирайте разумно. Уважавайте своя и 
живота на другите на пътя.
Нашето предупреждение е за по-голямо внимание на 

всички и ако дори само един процент от нашия апел бъде 
чут, то ние ще бъдем щастливи, че сме променили няколко 
човешки съдби!

Длъжни сме да отбележим, че заради целенасочените 
усилия на обществото след 2009 г. се забелязва намаляване 
на броя на убитите при катастрофи.

Траурен център „Кабрини“ подкрепя кампанията за 
безопасност на движението, защото ЗАЧИТА ЖИВОТА. 

КАМПАниЯ за
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