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Многу би било небла го-
дарно доколку самиот трет-
ман биде етикетиран како 
чу до кое ги решава сите 
про блеми. Туку напротив, 
нај важ но е да се разбере 
дека овој третман не ги 
третира симптомите или 
состојбите, туку го третира 
Атласот како можна при-
чина за наста натите “нару-
шу ва ња“. Исто така ин те-
ресно е тоа што третманот 
го пот тикнува те лото да се 
само излекува. До колку по-
стои изместување на Ат-
ласот, то гаш корекција -ре-
позиција на Атласот е за-
должителна, без оглед на 
проблемите кои при вре-
мено сте ги доживеа ле, би-
дејќи ваквиот третман прет-
ставува долготрајна ин вес-
тиција за подобро здравје за 
во ид нина. Корекција на 
третманот е препорачлива 
дури и кај дечиња се со една 
цел, да го врати телото во 
својот полн потенцијал.

Во врска со мигрена од 
медицински аспект, ге нерал-
но кажано, сите пациенти кои 
имаат главоболка и мигрена 
сметаат дека доколку отидат 
на лекар ќе бидат излекувани, 
за подоцна да забележат 

време на нивното студирање 
учеле дека третирањето на 
мигрената или било која дру-
га болка, вклучува ублажу-
вање на симптомите, намес-
то барање на причините за 
симптомите со што би се 
по добрила состојбата до-
колку биде пронајден из-
ворот за истата. Докторите 
најчесто го препишуваат 
најдобриот ме дикамент за 
мигрена произ веден од 
фармацевската ком панија 
со која има склу чено до-
говор за промоција и про-
дажба. Па така, се по често 
докторите се користат како 
извор за “пласман“ на ле-
ковите на пазарот! Со ова, 
фармацевската индустрија 
е задоволна со нејзиниот 
про грес и пласман на па-
зарот каде разновидни ап-
чиња им се препишуваат 

на паци ен тите наместо да им 
понудат алтернативни ре-
шенија и третмани.

Продолжува во 
следниот број

 Др. Гоце Талевски
Атлас специјалист

Ваквиот третман на 
атласот претставува 

дол  готрајна инвестиција 
за по добро здравје за 

во ид нина

АТЛАСОТ Е СКРИЕНА 
ПРИЧИНА ЗА 

МНОГУБРОЈНИ БОЛКИ

дека концептот на лекување 
на докторот се разликува од 
нивниот. Докторите уште за 

М-р Фармацевт Марија 
Ивановска Спасовска,
Аптека Бета Фармација
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ГАБИЧНИ     ИНФЕКЦИИ
ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО, АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ
КАНДИДА, ПСОРИЈАЗА, ЧУВСТВИТЕЛНИ СТАПАЛА

Што е SKINTOSKIN®? 
Најнова генерација на 

облека што им помага на 
луѓето кои имаат проблем со 
кожата: габични инфекции 
(микози), атопичен дерматит 
(егзем), алергии, кандида и 
псоријаза. SKINTOSKIN® 
ово зможува квалитетен жи-
вот на оние со полесни про-
блеми со кожата и на лица со 
посериозна патологија. 

 Широката палета на 
SKINTOSKIN® нуди 3 типа на 
биофункционални чорапи:

- ДИЈАБЕТЕС (за дија бет-
ско стапало)

- МИКОЗА (за габични ин-
фекции)

- КОМФОР (за чувстви тел-
ни стапала и подобра нега)

 Предноста и лековитите 
својства на овие производи 
се состои во специфичниот 
материјал од кои се напра ве-
ни. Во својот состав содржат: 
70% памук, 20% кафени 
мор ски алги и 10% сре бре-
ни јони. Памукот што се упо-
требува во SKINTOSKIN® чо-

рапите и дозволува на кожата 
да дише и ја спречува не при-
јатната миризба. Кафените 
морски алги содржат мине-
рални соли, амино киселини 
и витамин A, C, B12, E, PP и 
K. Сребрените јони вткаени 
во текстилните влакна, имаат 
анти-септичко дејство што 
зна чително го намалува раз-
војот на бактериите на повр-
шината на кожата. 

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ?
- ПРИРОДЕН МАТЕРИЈАЛ 
- АНТИ-БАКТЕРИСКИ
- ПРОТИВ НЕПРИЈАТНА 

МИ РИЗБА
- ПРОТИВ ЧЕШАЊЕ
- УДОБНИ 
- БЕЗ ПРИТИСОК
- АНАТОМСКИ (СЕ ПРИ-

ЛА ГОДУВААТ НА ОБЛИ-
КОТ НА СТАПАЛОТО)

- БЕЗ КОНТУРИ КАЈ ПРС-
ТИТЕ
 Чорапите не ги менуваат 

карактеристиките по перење 
на 40°C. Издржливи се и го 
за држуваат обликот дури и 

по 100 перења. Разликата се 
гледа уште првиот ден од 
носењето. Иритираната кожа 
е смирена. Нежни се за чув-
ствителната детска кожа и 
погодни се и за најмали деца 
и бебиња. Имаме ра боти кои 
во животот ни се бесценети. 
SKINTOSKIN® ги чува. 

 Јавете се и бесплатно за-
кажете состанок со стручно 
лице што ќе ви помогне да се 
справите со проблемите на 
стапалата. Инфо центар: 02 
3246 698. Повеќе инфор ма-
ции погледнете на нашата 
веб страна: http://betamedico.
com.mk/mk/corapi.asp

Велко Трајковски, Битола 
(08.11.2012)
Порано боледував од атлетско 

ста пало, се до денот дур не купив 
па кување чорапи. Наизглед не се 
раз ликуваат од обичните чорапи, но 
неверојатно се удобни и го решија 
мојот проблем, што за мене ги пра-
ви бесценети. Стапалата престанаа 
да ми мирисаат лошо (професор сум 
по физичко воспитување). Ви бла-
годарам и продолжете така...

ЧОРАПИ ЗА МИКОЗНО И ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО

ZA POGOLEMA UDOBNOST 
NA VA[ITE STAPALA

 Кате Спировска, Скопје 
(24.10.2012)
Квалитетот е извонреден. Барем 

чорапите ги имам пробано и од срце 
ги препорачувам. Ви благодарам за 
квалитетот и иновацијата. Четво ри-
цата дома сме со атопичен дер матит 
и сите сме презадоволни...

 Ана Маџовска, Гостивар 
(04.09.2012)
Мајка сум на 10 годишно де-

војче што има проблем со атопичен 

дер матит на стапалата. Со години 
се справуваме со отворени ранички 
и болки. Се пробавме. Пред една 
не дела, дерматологот ни препорача 
SKINTOSKIN®. Набавивме некол-
ку пара и по неколку дена, ранич-
ките исчезнаа. Кожата повеќе не и 
е црвена и кожата изгледа скоро 
нор мално. Среќни сме со резул-
татите и ги препорачуваме безре-
зервно. Ви довме резултати...

ИСКУСТВА НА ЗАДОВОЛНИ КОРИСНИЦИ:

Deteto se ra|a so odreden 
na~in na koj pristapuva kon 
svetot. Za roditelot edna od 
najva`nite zada~i e da go 
sfa tat svoeto dete. Kolku po-
ve}e go razbira deteto, pole-
sno }e mo`e da gi razviva ne-
govite talenti. Prv ~e kor e 
da se prepoznae negoviot li-
~en stil ili temperament. 
Tem peramentot ja opi{uva 
oso benosta na sekoe dete i 
doslednosta na negovite re-
akcii na svetot koj go opkru-
`uva. Toj mo`e da se prepo-
znae duri i kaj novo ro den ~i-
wata. Nie ne mo`eme da go 
iz birame nitu sopstveniot 
ni tu temperamentot na dete-
to. sekoj od nas poseduva {i-
rok spektar na karakteristi-
ki na temperamentot. Nema 
dobar ili lo{ temperament, 
sekoja osobina ima svoi po-
zitivni i negativni aspekti.

Vo ramkite na tempera-
mentot na decata postojat 
de vet karakteristiki, ~ija 
kombinacija  go odreduva 
tem peramentot na deteto:

- ja~ina na reakcija - ja~i-
na i nivo na energija za od-
redena situacija (reakcija-
ta mo`e da bide pozitivna, 
negativna, brza, silna itn.)

- upornost - deteto mo`e 
da ostane sredsredeno na 
ona {to go pravi, bez ogled 
{to nekoj mu go odvlekuva 
vnimanieto

- redovnost - deteto ima 
vnatre{en raspored za jade-
we, spiewe i dr. aktivnosti  

- senzitivnost - deteto 
ima silna, neodlo`na i in-
tenzivna reakcija na svoite 
~uvstva i na tu|ite ~uvstva

- perceptivnost - deteto 
zabele`uva i komentira za 

dr. aktivnosti, nasproti 
vre   me to koe go pominuva vo 
od mor

- prva reakcija - se odne-
suva na toa kako deteto re-
agira na novo lice, predmet 
ili situacija (nekoi deca 
sakaat da se vklu~at, drgi se 
povlekuvaat itn.

- raspolo`enie - toa e 
vre meto koe deteto go pomi-
nuva sre}no, smeej}i se , nas-
proti vremeto koe go pomi-
nuva vo seriozno ili po-

KOI SE KARAKTERISTIKITE 
NA DETSKIOT TEMPERAMENT

Razbiraweto na temperamentot mu pomaga na ro-
ditelot da go nabquduva svetot niz o~ite na de teto. 
Ova mu ovozmo`uva na roditelot da gi pre vidi i 
spre~i stresnite situacii i nastani za deteto

pojavite i stvarite koi go 
opkru`uvaat.

- prilagodlivost - deteto 
mo`e lesno da se prilagodi 
na promenite bez da se 
voznemiruva.

- nivo na energija ili ak-
tivnost - toa e vreme koe de-
teto go pominuva vo igra ili 

vle~eno raspolo`enie.
Razbiraweto na tempera-

mentot mu pomaga na rodite-
lot da go nabquduva svetot 
niz o~ite na deteto. Ova mu 
ovozmo`uva na roditelot da 
gi previdi i spre~i stres-
nite situacii i nastani za 
deteto.

Temperamentot ja opi{uva osobenosta na Temperamentot ja opi{uva osobenosta na 
sekoe dete i doslednosta na negovite sekoe dete i doslednosta na negovite 
reakcii na svetot koj go opkru`uvareakcii na svetot koj go opkru`uva

Најважно е да се разбере дека овој третман не ги 
тре тира симптомите или со стој бите, туку го 
третира Атласот како можна причина за на-
станатите “нарушувања “


