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Лауреат національного рейтингу
«Золота фортуна»

ри сезони з чотирьох ми стогнемо 
і скаржимося в соцмережах на по-
году: сніг, дощ, холод, сірість, бруд - 

як же все це набридло, як все це пережити. По-
сти яскраві картинки з відпустки, мріємо про лі-
то. Воно настає - і що? Нічого не змінюється. Ми 
продовжуємо дивитися на екрани, а не навколо. 
Все, звичайно, зрозуміло, для людини головне - 
інша людина, спілкування, обмін інформацією, 
ідеями та емоціями.

І там, в соцмережах, люди і події тісно спре-
совані, швидкість швидше, емоцій більше, виклю-
чатися з них - значить відчувати уповільнення, 
порожнечу, розчарування.

Але навколо літо і краса. Давайте залиши-
мо гаджети вдома і пірнемо у природу, у море, 
або у річку. Літо таке швидкоплинне, що не встиг-
нешь озирнутися, а вже і задощило, і вже пер-
ші листя  обпадають з дерев. Тож не гайте часу, 
айда в літо! Адже такого, як зараз, сьогодні, цієї 
хвилини — в цьому році вже не буде.

З повагою, Юлія Міхеєва.

ВІД РЕДАКТОРА

Правовий захист журналу «Інь Ян» здійснює адвокат Балон Ігор Давидович тел.: +380 (50) 323-35-08
и юридична компанія “Brona” тел.: (095) 474-68-04

Оплата дзвінків мобільних операторів, вказаних  
в рекламі, здійснюється згідно тарифів вашого оператора!
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Літо в самому розпалі, і вже встигло обдарува-
ти нас спекою. В такі дні важливо не забува-
ти часто пити, не чекаючи відчуття спраги, 
і не тільки воду. Існують різні джерела по-

повнення водного балансу – овочі, фрукти, різно-
манітні напої. Якщо хочете спробувати щось нез-
вичне – ось 5 напоїв, які ви швидко можете приго-
тувати самостійно.

Яблучна вода
Один із найпростіших, але й найсмачніших на-

поїв. Берете кілограм будь-яких яблук, очищаєте 
від шкірки та кісточок, ріжете тоненькими скибоч-
ками, присипаєте цукром та заливаєте літром окро-
пу, та варите 15 хвилин. Можна також додати цедру 
та сік з двох лимонів.

Після приготування дайте "яблучній воді" охо-
лонути і процідить її. Пити напій можна або кімнат-
ної температури, або з додаванням кубиків льоду.

Домашній лимонад
Лимонад - це, мабуть, найпопулярніший напій 

в літню спеку. Візьміть 7 лимонів, вичавіть з них сік 
та додайте цукор, заливши сік двома літрами окро-
пу. Перемішайте суміш та залишите на ніч у прохо-
лодному місці, а на наступний день перемішайте 
ще раз і додайте ще трохи цукру за смаком. Після 
цього профільтруйте суміш та охолодіть її до ком-
фортної вам температури.

Полуничне фраппе
Липень – місяць полуниць, тож приготувати цей 

напій не буде складно. В блендер кладете 150 грам 
полуниці, лід, додаєте трошки молока або рідких 
вершків і збиваєте до однорідної маси. Отриману 

суміш вилийте в склянку та додайте збитих вершків. 
Склянку можна прикрасити полуницею.

Апельсиновий морс
Морс – хороший спосіб порятунку від спраги. 

Щоб приготувати апельсиновий морс, візьміть два 
помаранчі, очистіть їх від цедри та білої м’якоті, 
та вичавіть сік. Те, що залишилось, залийте водою, 
додайте цедру, лимонну кислоту та корицю і про-
варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Дайте суміші 
охолонути, після чого процідіть її та додайте сік. 
Готово!

Шоколадно-молочний коктейль
На десерт – рецепт шоколадно-молочного кок-

тейлю. Берете 250 мл молока, заливаєте його в блен-
дер, додаєте морозиво, 2 столові ложки какао та цу-
крову пудру. Добре збийте суміш – до утворення 
пінки. Готовий коктейль можна прикрасити лож-
кою збитих вершків або посипати перетертим шо-
коладом.

Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна 
приготувати самостійно.
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Вирішення цієї дилеми буде залежати від цілей, 
які ви ставите перед собою. Тому перед тим, 
як обрати курорт для майбутнього морсько-
го відпочинку, дайте собі відповіді на питання:

Якщо ви їдете з дітьми або для вас важливо, щоб 
морська вода прогрівалась добре, то зверніть увагу 
на Азовське море. Воно знаходиться в зоні помірно-
го клімату. Тут нема холодних течій і медуз. Це обу-
мовлює швидкий прогрів води з травня по жовтень. 
У той час як Чорне море в кінці червня ще холодне, 
а в кінці серпня – вже холодне.

Крім того, Азовське море мілкіше, а біля берега 
в багатьох курортних селищах мілина дуже довга, 
що особливо привабливо для відпочинку з маленьки-
ми дітьми. Узбережжя Чорного моря може похвали-
тися такими показниками тільки в районі Скадовська, 
який знаходиться в затоці. Тут мілко, рідко бувають 
шторми, однак завжди багато медуз.

Якщо вирушаючи на море, ви в першу чергу пла-
нуєте відпочити і оздоровитися, Азовське напрямок 
підійде краще. Завдяки наявності солоних озер, га-
рячих джерел, лиманів та мулової лікувальної грязі, 
відпочинок на Азовському морі вважає більш спри-
ятливим для оздоровлення.

Розглядаючи характер відпочинку можна сказати, 
що для релаксу більше підійде Азовське море. Напри-
клад, Пересип в Кирилівці, Арабатська стрілка, Біло-
сарайська коса, або Бердянськ. А ось найдрайвовіші 
морські курорти України розташувалися на узбережжі 
Чорного моря. Головний з них, звичайно, Одеса. Від-
починок в Одесі – це облаштовані пляжі, сучасні ком-
фортабельні готелі, величезна кількість нічних клубів, 
різноманітність пляжних розваг і водних атракціонів.

Якщо говорити про визначні пам'ятки, то, якщо 
є бажання, їх можна знайти і на Чорному, і на Азовсь-
кому морі. Інша справа – відстань, яку необхідно буде 
подолати на шляху до них. У цьому сенсі більш прива-
бливим виглядає узбережжя Чорного моря.

Що стосується витрат на відпочинок, то як у ви-
падку з Азовським, так і у випадку з Чорним морем 
можна знайти багато бюджетних варіантів житла 
від господарів. Особливо, якщо мова йде про неве-
ликі курортні селища.

Відпустка може бути однаково комфортною, ціка-
вою та бюджетною як на Чорному, так і на Азовському 
морях. Тому, задаючись питанням куди поїхати влітку, 
сформулюйте свої побажання до майбутнього відпо-
чинку – і відповідь прийде сама.

Плануючи відпочинок на морі у 2020 році, багато українців стикаються з 
дилемою: відправитися на Чорне або віддати перевагу курортам Азовського 
моря. Інфраструктура узбережжя обох морів розвинена добре, але характер 
відпочинку відрізняється. У цьому матеріалі допоможемо розібратися детальніше.

8

8 8

ВІДПОЧИНОК



99



Крім Буковеля і Драгобрата в Карпатах є і інші 
мальовничі місця, які варто відвідати.

Ворохта
Ворохта повна контрастів: поряд з типовими гу-

цульськими забудовами, столітніми віадуками і ви-
ключно дерев’яними церквами, співіснують супут-
никові тарілки, а кілька разів в день по залізнично-
му мосту гуркочуть поїзди. Хоча, вони теж в якійсь 
мірі раритетні.

Чим далі в гори, тим затишнішими стають села. 
Туристів в Ворохті вистачає з надлишком — це ще 
не карпатська глушина. Але відмінність між Яремче 
та Ворохтою помітити просто: тиша навколо — дзвін-
кіша, схили – обривистіші, течія Прута — стрімкіша. 
До речі, селище розташоване на висоті 850 метрів 
над рівнем моря: тільки уявіть, яке тут чисте повітря!

Верховина
Верховина — одне з найбільш “гірських” селищ 

Івано-Франківщини.  З головних недоліків для ту-
ристів — відсутність залізної дороги. Як не крути, 
доведеться ще на чомусь добиратися після поїзда. 
Найближче від Ворохти — близько 30 км, від Івано-
Франківська — вже 150 км, і це займе, в кращому ви-
падку, години три. Втім, не варто через це списувати 
Верховину з рахунків.

На відміну від Яремче і Ворохти, розташованих 
на Пруті, через Верховину протікає річка Чорний Че-
ремош. Вона досить вузька і мілководна, а тому тут, 
особливо в цей період року, розвинений водний ту-
ризм – спортивний гірський сплав.

Яремче
Одна з найпопулярніших локацій для туристів, яку 

часто називають Зеленою перлиною Карпат. Яремче 
привертає увагу віковими лісами, колоритною гу-
цульською культурою, яка представлена   на численних 

ярмарках, і автентичними традиціями, які, незважаю-
чи на активний розвиток туризму, місцевим жителям 
вдалося зберегти.

Це місто, де завжди можна вибрати відпочинок 
до душі. Тут знаходиться два водоспади. Дівочі сльо-
зи — водоспад, розташований на річці Жонка, в маль-
овничому місці, навколо якої розкинувся буковий ліс. 
Інший водоспад Пробій. Води Прута тут приходять 
вниз з висоти 8 метрів.

Славське
Якщо ви думаєте, що в Славське варто їхати тіль-

ки взимку на гірськолижний курорт, то це не зовсім 
так. Адже ви з легкістю зможете зробити екскурсію 
в печеру і джерела Писана криниця, які розташовані 
неподалік. До речі, джерело не замерзає навіть у най-
сильніші морози. Історія назви цього місця пов’язана 
з Олексою Довбушем.

Місцеві жителі розповідають, що одного разу 
хтось із побратимів зажадав помірятися з Довбушем 
силою, але він запропонував наступне — сильнішим 
буде визнаний той, хто зможе розписатися пальцем 
на камені. Противник Довбуша не зміг це виконати, 
а ось отаман з легкістю залишив автограф на скелі. З 
тих пір вважається: хто вип’є води з Писаного коло-
дязя, той буде мати таку ж силу.

Мукачево
Якщо ви вирішили насолодитися тихими затиш-

ними вуличками, помилуватися красою старовинних 
замків і відчути себе жителями минулих століть, тоді 
вам точно в Мукачево. Екскурсію тут слід починати з 
замку Паланок. Він займає майже 14 тисяч квадратних 
метрів. Підземні переходи, які до сих пір збереглися 
під стінами і вежами, служили притулком для людей 
і худоби. Фортеця розділена на три тераси, три рівня: 
Верхній, Середній і Нижній замки.

Середина літа, а це означає, що багато українців, які відмовилися 
від поїздки за кордон, відправляться відпочивати в Карпати.
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Карантинні обмеження кардинально змінили 
життя українців. Як мінімум, багато хто вже 
зараз замість відпустки в Туреччині купує 
квитки на поїзд до курортів України.

Бажаючим хоч трохи відволіктися від робочих 
буднів і духоти в столиці доводиться шукати варіан-
ти поза її меж. І оскільки Одеса знаходиться менш 
ніж в сімсот кілометрів від Харкова, саме туди пла-
нують їхати багато столичних жителів. А ще тому 
що в приморському місті відносно низький рівень 
захворюваності Covid-19 — там працюють рестора-
ни, пансіонати, культурні заклади. До того ж, в Одесі 
красиво і атмосферно.

У приморському місті можна провести неза-
бутній уїк-енд або цілу відпустку. У цьому важлива 
перевага немаленького міста перед курортними 
селищами українського Півдня — крім пляжів і мо-
ря ви знайдете тут і масу розваг. Причому, на будь-
який смак, адже Одеса славиться і багатою історією, 
і неповторним місцевим колоритом, і розвиненою 
інфраструктурою.

Любителів старовини вразить минуле цього 
міста, адже не дивлячись на відносно недавній рік 
заснування — 1794 — поселення в цьому регіоні 
виникли набагато раніше. Власне, на честь одного 
з них, Одіссоса, місто і отримало свою назву. Ко-
лонії всюдисущих греків виникли тут приблизно 
в VI столітті до н.е., про що свідчать археологічні 
знахідки на території Одеси і околиць.

Втім, античні елліни далеко не єдиний народ, 
сліди якого були знайдені тут. У Середньовіччі на те-
риторії сучасної Одеси домінували то слов’янські 
племена, то татари, а потім регіон і зовсім був за-
войований Османською імперією. Побудована ними 

фортеця Єні-Дунья, яка перебувала на місці сучас-
ного Воронцовського бульвару, була завойована 
російським князем Суворовим, а п’ять років по то-
му тут вже заснували місто, якому надалі судилося 
зіграти величезну роль у долі трьох країн: Російсь-
кої імперії, СРСР та звичайно, України.

Знаковий вплив на місто надав саме демографіч-
ний фактор, а саме велике число постійних жителів 
і гостей Одеси і його національний склад. Справа 
в тому, що в Одесі проживали представники різних 
національностей, місто ввібрало цю мультикуль-
турність, сформувавши свій неповторний колорит.

До речі, про це. До початку ХХ століття Одеса 
входила в смугу осілості, через що тут сформувалася 
велика єврейська діаспора. Євреї становили третину 
населення до моменту перепису 1897 року, однак 
внаслідок численних погромів, а ще більше — Го-
локосту, їх число значно зменшилося. Але мужній 
нації не звикати до труднощів, а її вміння підходи-
ти до них з оптимізмом і гумором сформувало ту 
саму неповторну одеську атмосферу, відбившись 
в анекдотах і афоризмах.

Сучасна Одеса так само важлива як промисло-
вий центр, морський порт і одине з найбільших міст 
країни, проте в останні роки вона стає все популяр-
нішим саме в якості туристичного місця.

Тут відпочиваючий може відвідати місцеві 
пам’ятки, сходити в нічний клуб або в оперу, загля-
нути на знаменитий Привоз за свіжою морською 
рибою, а потім відправитися засмагати. Або з'їздити 
на екскурсію в Вилково або в Шабо, заїхавши на бар-
бекю в Затоку. Словом, зайнятися тут є чим, а роз-
планувавши відпочинок наперед, ви уникнете зай-
вих витрат часу, нервів, сил.

Відпочинок в Одесі цього літа 
стане ще популярнішим, ніж 

раніше. Хоча і досі курортному 
місту не бракувало 

охочих відвідати його.
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У 
даній статті ми розглянемо з вами основ-
ні моменти, на які необхідно звернути 
увагу при виборі окулярів і сподіваємо-
ся дізнаїтися відповідь, як правильно ви-

брати сонцезахисні окуляри. 
Як підібрати гарні і якісні сонцезахисні окуляри? 

Елемент образу, стильний аксесуар або все ж пред-
мет, що захищає очі від сонця? В ідеалі, дані функ-
ціональні характеристики повинні бути оптимально 
поєднані. Саме тоді, ви по праву будете щасливим 
володарем необхідної і модної речі. Тому покупка 
сонцезахисних окулярів повинна бути відповідаль-
ним і обдуманим процесом.

У гонитві за легкою наживою, безліч псевдо ви-
робників пропонують окуляри, що зовні нагадують 
модний бренд, хоча за своєю якістю, безпекою, рів-
нем надійного захисту від ультрафіолету і навіть ди-
зайну далекі від оригіналу. Варто бути акуратним, 
знати правила, які допоможуть дати відповідь на пи-
тання: «як вибрати безпечні сонцезахисні окуляри?»

БЕЗПЕКА І РІВЕНЬ ЗАХИСТУ  
ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА

Якою має бути захист від сонця і чому варто 
уберігати очі від ультрафіолету?

Досить часто саме ці питання виникають у всіх 
потенційних покупців сонцезахисних окулярів.

Фізіологією людського тіла передбачений при-
родний захист очей завдяки меланіну. З віком рівень 
такого захисту знижується, і виникає потреба в до-
датковому втручанні людини, для створення більш 

надійних умов безпеки очей. Якщо ж нехтувати до-
датковими засобами захисту, то за твердженням ме-
диків, можуть виникнути такі захворювання, як цен-
тральна дегенерація або катаракта.

Вибираючи безпечні сонцезахисні окуляри, 
для початку варто уточнити різновид матеріалу, 
який був використаний для виготовлення лінз. Якіс-
ний пластик (полікарбонат), поряд зі склом, також 
може затримувати ультрафіолетові промені, про-
те для інфрачервоних променів потрібно додат-
ковий захист.

Існує думка, що рівень захисту залежить від ко-
льору лінз: чим темніший колір, тим безпечніше 
для очей. Але це не зовсім так. А часом саме нея-
кісні темні лінзи, без необхідного захисту, можуть 
тільки погіршити вплив ультрафіолету. Пояснення 
дуже просте: зіниці очей збільшуються за лінзами 
темного кольору і стають більш сприйнятливими 
до негативного впливу сонячного світла.

ОЗНАКИ ЯКОСТІ ОКУЛЯРІВ
Як убезпечити свої очі і бути впевненим, що ку-

плені окуляри мають всі потрібні захисні харак-
теристики? Як перевірити сонцезахисні окуляри 
на якість? Фахівці рекомендують приймати до ува-
ги наступні параметри якісних продуктів оптики:

• наявність спеціального маркування на виробі;
• вкладиш, що додається до окулярів, обов'язково 

повинен містити інформацію про рівень захисту, 
фірмі-виробнику, призначення та умови експлу-
атації;

Багато людей чоловіки і жінки задаються 
питанням - як вибрати сонцезахисні окуляри?
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• категорія лінз (від 0 до 4), яка свідчить про сту-
пінь захисту - обов'язкові дані, які вказуються в су-
провідних документах.

Цікавим є той факт, що лінзи з фільтром «0» - це 
сама мінімальна захист від ультрафіолету, оскільки 
пропускають вони 80-100% сонячних променів. Лін-
зи «1» і «2» пристосовані для міського застосування, 
тому що їх рівень світлопропускання відповідно 43-
80% і 18-43%. Від 8 до 18% сонячного ультрафіоле-
ту пропускають лінзи з фактором «3» і є ідеальним 
варіантом для гірських вилазок і походів. Макси-
мальний захист гарантується лінзами «4» зі світло-
проникненням від 3 до 8% і рекомендовані для жар-
ких сонячних країн, проте не бажані у використанні 
під час водіння автомобіля.

Вибравши сонцезахисні окуляри в сертифіко-
ваному профільному магазині, завжди можна пе-
ревірити ступінь захисту і світлонепроникність лінз 
на спеціальному апараті і бути впевненим у безпе-
ці своїх очей.

ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ РОЗМІРИ  
І ФОРМИ ОКУЛЯРІВ?

Правильні сонцезахисні окуляри повинні бути 
комфортними, зручними, приємними в чохлі. Саме 
такі параметри необхідно враховувати при виборі 
чоловічих, жіночих окулярів. А їх розмір - це голов-
ний фактор, який зумовлює рівень комфортності 
та правильності підібраної моделі.

Основні нюанси, які вказують на те, що розмір 
підходить власнику:

• завушник окуляр повинен надавати наванта-
ження тільки на дві області: за вухом і над вухом;

• ніякого тиску в області скронь не повинно 
відчуватися;

• оправа повинна відчуватися тільки в районі 
носової кістки, але, ні в якому разі не на щоці;

• носові упори в ідеальних варіантах повинні 
прилягати до носової кістки, з точністю повторю-
ючи її контури;

• окуляри повинні надійно «сидіти» і залишатися 
на своєму місці навіть при різких поворотах голови.

Варто пам'ятати, що оправа не може «розно-
ситися», і якщо спочатку вона тисне, то це точно 
не ваш розмір стильного аксесуара.

ПІДБІР ОКУЛЯРІВ ДЛЯ РІЗНИХ  
ТИПІВ ОБЛИЧЧЯ

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри 
за типом обличчя? Це питання цікаве кожному 
моднику. Адже не секрет, що грамотно підібра-
ний стильний аксесуар може вигідно скоректува-
ти форму обличчя власника, сховавши деякі не-
доліки. Справа ця не хитра, головне пам'ятати 

основні правила відповідності типажів особи 
і форми очок.

Для людей з трикутною формою обличчя най-
більш підходящими будуть окуляри з тонким ви-
конанням оправи. А ось великі яскраві елементи 
в оправі будуть виглядати безглуздо. І ще одна 
порада: носити окуляри потрібно так, щоб про-
глядалася лінія брів.

Для витягнутої і прямокутної форми обличчя 
варто підбирати окуляри, які прикриють цен-
тральну його частину, при цьому бажано, щоб 
оправа була злегка витягнутої по ширині.

Володарям квадратного облича рекоменду-
ють віддавати перевагу трапецієподібної формі 
окулярів, які розширюються догори. Найбільш 
естетично вони будуть виглядати, якщо носити 
їх високо.

Людям з круглою формою обличчя бажано 
вибрати окуляри з незграбними або прямими 
лініями. У колірній гамі краще вибирати глибо-
кі кольори. Найбільш універсальною вважається 
овальна форма обличчя, оскільки для неї підхо-
дять окуляри різних форм.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
Сьогодні існує безліч рекомендацій, які да-

ють відповідь на питання: «як вибрати сонцеза-
хисні окуляри»?

Найважливіші і цінні вказівки:
• вибір окулярів повинен грунтуватися на їх 

призначенні: водіння автомобіля, прогулянка в го-
рах, щоденне застосування в місті;

• для людей, у яких присутні захворювання ор-
ганів зору, покупка окулярів повинна відповідати 
рекомендаціям офтальмолога;

• зрозуміла маркування та наявність вклади-
ша - обов'язкові атрибути якісних сонцезахис-
них окулярів;

• маркування, вказане на оправі окулярів, по-
винне позначати кількість пропускаємого ультра-
фіолетового світла лінзами, здатність адаптувати-
ся до яскравого світла;

• для водіїв ідеальними будуть окуляри з фо-
тохромними лінзами;

• для любителів гір більш придатними будуть 
окуляри з поляризаційними лінзами;

• великі окуляри забезпечують більший рі-
вень захисту для очей і шкіри навколо них, а ось 
від окулярів малих розмірів користі дуже неба-
гато;

• комфортними для очей вважаються лінзи 
сіро-коричневого, сірого і сіро-зеленого кольорів;

• помаранчевий, рожевий, блакитний колір 
лінз сприяє швидкому втомлюванню очей.

WWW.PROVSE.KH.UA
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Як підготувати шкіру. Для того, щоб шкіра краще 
сприймала море, сонце і повітря, перед поїздкою, 
днів за 5, краще зробити чистку. Це потрібно для то-
го, щоб очистити пори від шкірного сала. На морі 
на шкіру впливатиме морська сіль, а на сонці від-
буватиметься активізація сальних залоз, тому чистка 
потрібна для запобігання різних висипів.

Як захистити шкіру на курорті. Перше, про що необхід-
но пам’ятати, це те, що сонце – найперший руйнів-
ник колагену. Під впливом сонця наша шкіра більш 
схильна до старіння. Тому, щоб цьому запобігти, 
необхідно користуватися сонцезахисним кремом. 
Після того, як ви вранці вмилися або витерли об-
личчя тоніком, молочком, потрібно відразу ж на-
нести на обличчя сонцезахисний крем.

Якщо ви дотримуєтеся медичних рекомендацій 
і буваєте на сонці в той час, коли воно найменш ак-
тивне, підійде крем із SPF-захистом 30-50. Якщо ж ви 
любите сонце і активно засмагаєте навіть в обідній 

час, потрібно користуватися кремом з більш висо-
ким ступенем захисту SPF-, приблизно 70-100. Крем 
створює фільтр і захищає шкіру від ультрафіолето-
вих променів. Але він буде неефективним, якщо ви 
не дотримуватиметесь правил його нанесення. Крем 
на шкіру потрібно наносити кожні дві години і онов-
лювати після кожного купання, адже солона вода 
добре очищує шкіру, позбавляючи її захисту. Уве-
чері, після пляжу, рекомендується нанести на шкіру 
жирну маску, олію або масний крем. Корисне після 
засмагання кокосове масло. Можна його також ви-
користовувати і під час засмаги – нанести зверху 
на сонцезахисний крем. Масло водночас і захищає 
шкіру від сонця, і сприяє гарній рівномірній засмазі. 
Після “сонячних ванн” кокосове масло добре заспо-
коює шкіру, надає гарного блиску і аромату. Не за-
бувайте про крем під очі та сонцезахисні окуляри. 
Окуляри необхідні для того, щоб ви менше мружи-
лися від сонця. Крем під очі слід використовувати 
більш активно з тієї ж причини.

Як відновити шкіру після відпочинку. Повернувшись з 
курорту додому, обов’язково зробіть повторну чист-
ку. Це потрібно для того, щоб мінімізувати наслід-
ки впливу солоної води, піску і дорожнього пилу. 
Також відпочивальники зазвичай дозволяють собі 
з’їсти щось зайве, через що можуть виникнути ви-
сипання. Чистка після курорту допомагає позбути-
ся подібних негативних наслідків.

Якщо говорити про відповідальне 
і усвідомлене відношення до 
краси, здоров’я та молодості, то 
важливими є три етапи: підготовка 
шкіри до відпустки, процедури 
для шкіри під час відпустки та 
відновлення після відпочинку.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ЧАСТОТА  
ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Є люди, які проводять в залі більш 2-х годин. 
Почнемо з того, що будь-який грамотний тренер 
скаже, що виконувати анаеробні вправи більше го-
дини – це повна маячня. Для виконання механічної 
роботи (а так само для життєдіяльності організму 
взагалі) необхідна енергія – АТФ. Вона проводиться 
шляхом окислення (перепалювання) енергетично-
го субстрату. т. Е. Білків, жирів або вуглеводів. Для 
цього процесу необхідний кисень. У тому випадку, 
коли ми виконуємо неінтенсивні навантаження, 
ми глибоко дихаємо, завдяки чому кисень разом з 
кров’ю доставляється в м’язи, де за його допомогою 
виробляється енергія для м’язових скорочень. Так 
само разом з кров’ю надходить і енергетичний суб-
страт – жир. Такий, по суті, аеробні режим. Кисне-
вий в дослівному перекладі з латині. Анаеробних – 
дослівно означає безкисневий, тобто рух настільки 
потужне, що відповідні системи організму просто 
не встигають доставляти належну кількість кисню 
та енергетичного субстрату. Чому ж рух все-таки 
відбувається? Справа в тому, що м’яз має спеціально 
передбачений для подібних екстремальних ситуацій 
резерв «палива» у вигляді таких речовин як глікоген 
(запасені всередині м’язи вуглеводи) і креатинфос-
фат. Запас цих речовин відносно невеликий, тому 

робота в анаеробному режимі може тривати лише 
лічені секунди, наприклад 1-10 повторень у жимі 
штанги лежачи, спринт, блискавична серія ударів і т. 
Д. Після чого м’язам необхідний відпочинок, часом 
протягом кількох хвилин, щоб «перезарядиться» 
і знову видати колишній рівень потужності. Після 
кількох таких підходів, концентрація креатинфос-
фату і глікогену в м’язах значно знижується, і зали-
шається зниженою ще кілька годин або навіть днів! 
Такі тренування при правильному відновленні, спри-
яють збільшенню розміру м’язів.

М’яз зазвичай збільшується в розмірі, щоб вмі-
стити більшу кількість «резервного палива», а так 
само збільшуючи кількість міофібрил (скорочуваль-
них білків клітини або якщо вже зовсім просто – дви-
гунів завдяки яким м’язове волокно скорочується). 
Таким чином, можна зробити висновок, що ті діячі, 
які проводять в тренажерному залі по 2-3 і біль-
ше годин не побудують великих і сильних м’язів, 
оскільки використовують так звану відкриту систему 
енергозабезпечення, коли енергетичний субстрат 
надходить із зовнішніх депо т. Е. Жир з підшкірної 
жирової клітковини і глюкоза (цукор) крові. М’язі 
немає чого запасати зайве паливо, коли його і так 
надходить багато «ззовні», а оскільки використову-
вані ваги невеликі (так як неможливо тривалий час 
працювати з максимальними вагами – на те вони й 

Заняття бодібілдінгом, 
всупереч розхожій думці, 
вимагають глибоких 
пізнань в різних областях, 
зокрема, в області фізіології. 
Поговоримо про основні 
принципи побудови 
тренувальних навантажень, 
тобто про мінімальні 
знаннях, не володіючи якими, 
можна принести собі 
більше шкоди, ніж користі, 
в результаті тренувань.
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максимальні), то в збільшенні кіль-
кості скорочувальних білків теж не-
має необхідності. В наших м’язах мі-
льйони волокон: одні з них – силові 
(виробляють потужні скорочення, 
але нетривалий час), інші – призна-
чені працювати на витривалість (ге-
нерують невеликі зусилля, але три-
валий час). Також існують проміжні 

волокна, що поєднують в собі обидві ознаки. Так ось, 
здатністю збільшуватися в розмірі володіють тіль-
ки силові волокна, у деяких людей вони володіють 
підвищеними виносливостних показниками, тому 
цим людям необхідно виконувати трохи більше 
повторень і або підходів. Але після годинного тре-
нування (якщо тренуватися дійсно усередині) ці во-
локна перестають скорочуватися. Якісна тренуван-
ня не може тривати більше години. Це обумовлено 
ще й тим, що рівень анаболічних гормонів (т. Е. Ті, 
що ростять м’яза), після години подібних вправ знач-
но знижується, особливо у жінок. Якщо тренування 
не вийшла за «межі розумного», рівень анаболічних 
гормонів підвищується.

ХАРЧУВАННЯ
Багато атлетів-аматори нехтують цією частиною 

тренувального процесу. Саме так, харчування – це 
частина тренування! Найчастіше люди, починаючи 
тренування, особливо ті, що націлені на збільшення 
сили і м’язової маси, продовжують харчуватися вся-
кою гидотою, начебто снікерсів, локшини швидкого 
приготування і т. Д. Приміром, силові тренування ви-
магають, мінімум 1,5-2 гр білка на кілограм власної 
ваги. А також 3-4 гр вуглеводів на 1 кг власної ваги 
в день. А тренування спрямовані на спалювання жи-
ру, як це не парадоксально, вимагають ще більшої 
кількості білка – аж до 4 гр на кілограм ваги в день 
(правда кількість вуглеводів значно скорочується).

Спортсмену НЕОБХІДНО пити багато води !!! Ба-
гато хто цього не розуміють. Існуємо міф, що мовляв, 
багато води – шкідливо. Але якщо води в організ-
мі недостатньо – це загрожує наслідками, напри-
клад каменями в нирках. А ще багато хто вважає, 
що пити під час тренування шкідливо для серця. 
Але ж якщо в організмі недостатньо води, кров 
згущається, а в’язку кров набагато важче проштов-
хувати по судинах.

WWW.PROVSE.KH.UA
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Ми розповімо вам про всі тонкощі комплекс-
ного післябудівельного прибирання у ви-
конанні професійних клінерів. Дочитавши 
статтю до кінця, запитайте себе, чи варто 

намагатися робити всі ці процедури самостійно.
Можливо, замовити професійне прибирання пі-

сля ремонту буде кращим варіантом?
Сервіс «Економка» – це не тільки оперативний 

клінінг житла за допомогою сучасного обладнання, 
а й гарантія відповідальності. У нас ви отримаєте 
на руки договір та чеки.

Гарна підготовка – половина успіху. Для того щоб 
зробити дійсно якісне прибирання квартири після 

ремонту, необхідне спеціальне обладнання і ре-
тельно підібрані за потребами витратні матеріали.

ОБЛАДНАННЯ:
• Чистячі пилососи з різними насадками.
• Миючі пилососи.
• Роторні та підлогомийні машини.
• Пароочищувачі для наведення чистоти в важ-

кодоступних місцях.
• Озонатори.
• Драбини та ін.

Якщо ви не маєте цього вдома, то не марнуйте 
часу, скоріше дзвоніть в «Економку». 

Нашим читачам ми бажаємо тільки 
чистоти і порядку. 
І рекомендуємо - клінінгову 
компанію «Економка»!

Мабуть, найскладніша властивість, 
якою відзначається прибирання 
після ремонту, – це стійкість 
забруднень. Відмити їх самостійно 
з першого разу неможливо. Для 
цього потрібно використовувати 
спеціалізовану хімію, дотримуватися 
послідовності обробки і застосовувати 
професійні очищуючі прилади.
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