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1.EVELINE Argan & Goat’s Milk Anti-Wrinkle 50 ml- Иновативна програма против 
брчки со спектакуларни ефекти за обнова на кожата.Формула богата со драгоцено 
арганско масло за измазнување дури и на најдлабоките брчки,интензивна регенерација 
и прихранување и враќање на младешкиот сјај на кожата.

2.DR.SCHELLER Natural & Effective 125 ml- Хидратантно млеко за чистење лице 
со екстракт од калинка за нормална до сува кожа.

3.SAN SEBASTIAN SPIRULINA Organic 300 tablets 75ml- Спирулина е модро зелена 
алга, која е богат извор на железо, бета каротен, калциум, протеини и хлорофил. 
Исто така содржи широк спектар на перфектно  избалансирани природни витамини, 
минерали, есенцијални амино киселини и ензими.

4.KAMILL Hand & Nagelcreme 75ml- Крем за нега на раце и нокти со екстракт од 
камилица, касија, бисаболол и екстракт од памук.

5.ZIAJA  goat’s milk body lotion 400m- Лосион за тело со козјо млеко  кој интезивно 
ја хидрира и измазнува кожата.

6.ЛИМОН- ПРИРОДНО ЛЕКУВАЊЕ ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА

Докажано е дека из-
местувањето на Атла-
сот може да доведе до 
различни неправил нос-
ти и состојби кај обе те 
нивоа, физич ки ото и мен  -
талното. Тра дицио нал-
на та меди ци на не го зе-
ма предвид измес те ни-
от Атлас ка ко мо жен про-
блем кај паци ентот. Ге не -
рално, кај мно гу слу ча-
еви со стој бата ос та ну ва 
не дија гнос ти ци ра на.

Регуларните рент ген-
  ски снимки или ма гнет-
ни резонанци не по ка-
жуваат една таква со-
стојба во која Атла сот е 
изместен, затоа нај чес-
то не може да се дија-
гностицира состој бата. 
КТ скенот може да го 
детектира дис по зи ци-
раниот Атлас во слу чај 
кога докторот ќе го при  ме-
ни за да го утврди из мес-
ту вањето на Атла сот.

Конвенционалната ме-
ди цина не нуди никаков 
по се бен метод за корекција 
на Атласот, настрана од опе-
ра тивните зафати. Само 
еден третман е потребен за 
вра ќање на Aтласот во не-
говата правилна позиција.

Многумина сметаат дека 
било какво дејствување на 
вратните пршлени би било 
навистина опасно. Но, на ши-
от метод е буквално без о па-
сен бидејќи ну ди раз лично 

тре ти ра ње на тего би те.
По завршувањето 

на третманот примар-
ните тегоби стануваат 
минато.

Изместувањето на 
Атласот има негативен 
ефект кој се мани фес-
тира на целото тело. 
Податоците кои секој-
дневно ги собираме ни 
овозможија да ги на-
броиме најчестите те-
гоби и симптоми од 
страна на пациентите. 
Најважно од се е тоа 
што не сите појави кои 
се наброени во лис та-
та подолу исчезнуваат 
комплетно по трет ма-
нот, бидејќи може раз-
лични фактори да ги 
предизвикуваат по-
вторно

Продолжува во 
следниот број

Др. Гоце Талевски
Атлас специјалист

АТЛАСОТ Е СКРИЕНА 
ПРИЧИНА ЗА 

МНОГУБРОЈНИ БОЛКИ

Конвенционалната медицина не 
нуди никаков посебен метод за 
корекција на Атласот, настрана 

од оперативните зафати

Многумина сметаат дека било какво дејству-
вање на вратните пршлени би било навистина 
опасно. Но, нашиот метод е буквално безопасен 
бидејќи нуди различно третирање на тегобите

Д-р Марко Пановски 
Betamediko Trading
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Ноќната апнеа се дија гно-
стицира со дијагностичка по-
стапка полисомнографија. 
Полисомнографијата прет-
ставува ноќно снимање на 
спиењето на пациентот, при 
што тој се прима во по ли сом-
нографска лабораторија ка-
де ја преспива дијагнос тич-
ката ноќ. Самата лабора-
торија е всушност болнички 
апартман со инсталиран 
апарат полисомнограф, ин-
фрацрвена камера која сни-
ма во темнина и инсталиран 
микрофон. При приемот па-
циентот се поврзува со 
електроди и сензори со кои 
се мерат речиси сите витални 
функции во тек на ноќта. Па-
циентот преспива во поли-
сомнографската лабо ра то-
рија и следното утро може да 
си оди дома. Со полисом-
нографија се снимаат мо зо-
чни бранови (ЕЕГ), движења 
на очите (ЕОГ), движења на 
долната вилица и нозете 
(ЕМГ), се снима дишењето 
ка ко и движењата на град-
ниот кош и абдоменот, пози-
цијата на спиење, ‘рчењето, 

пулс-оксиметрија и срцевата 
работа (ЕКГ). Воедно се до-
бива и видео и аудио запис 
од целата ноќ. По завршу-
вање на снимањето следното 
утро, снимениот материјал 
се чита на персонален ком-
пјутер од страна на обучени 
лекари или друг технички ме-
дицински персонал. Со по-
лисомнографија се добива 
целосна слика на спиењето 
во однос на дишењето и де-
текција на апнеи, диферен-
цијација на опструктивни и 
централни апнеи, се добива 
вкупниот број, нивното вре-
метраење и тежината. Се до-
биваат и податоци за архи-
тектура на сонот и стадиуми 
на спиење, кислородна сату-
рација, срцев ритам, како и 
евентуални абнормални 
движења на нозете (Restless 
legs syndrome) или вилицата 
(Bruxism).  

Полисомно графи ј ата 
прет ставува стандард во 
дијагнозата на ноќна апнеа и 
таа ги дава насоките за ле-
кување и третман на пози-
тивните пациенти. Постојат и 

портабилни полисомнографи 
со кои снимањето може да се 
врши и во домашни услови, а 
чиј квалитет е се поблиску до 
стационарните полисом но-
графи. 

Ноќната апнеа е многу 
често и сериозно заболување 
кое за жал во многу случаи 
останува непрепознаено и 
недијагностицирано. Денес 
постојат докази и безброј 
студии кои ја поврзуваат ноќ-
ната апнеа со зголемен ризик 
од срцев инфаркт, мозочен 
удар, покачен крвен притисок 
и дијабетес тип 2.

Добра дијагноза е клучна 
за изборот на терапија на 
ноќна апнеа. Засега, златен 
стандард во терапијата се 
таканаречени ЦПАП апарати 
или вентилатори со пози-
тивен воздушен притисок. 

КАКО И КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРА 
НОЌНАТА АПНЕА

КОИ СЕ РИЗИЦИТЕ ПО 
ЗДРАВЈЕТО ОД 

НЕТРЕТИРАНА НОЌНА АПНЕА
Ноќната апнеа е многу често и сериозно забо лу-

вање кое за жал во многу случаи останува непре по-
знаено и недијагностицирано. Денес постојат 
докази и безброј студии кои ја поврзуваат ноќната 
апнеа со зголемен ризик од срцев инфаркт, мозо чен 
удар, покачен крвен притисок и дијабетес тип 2


