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Давно відомо, та багато досліджень 
підтвердили, що тромбоцити відповіда-
ють в організмі людини за згортання крові 
при пошкодженнях тканин. У 1980-х роках 
встановлено, що у відповідь на пошкод-
ження, тромбоцити виділяють специфічні 
білки, так звані фактори росту, що являють 
собою біологічно активні поліпептидні 
молекули. Вони виступають біохімічними 
сигналами, які сприймаються рецептора-

ми, розташованими на поверхнях клітин. 
Активовані рецептори стимулюють реге-
нерацію, зростання і поділ клітин. За чи-
сленними науковими даними, застосуван-
ня PRP (збагачена тромбоцитами плазма) 
прискорює процеси загоєння в найрізно-
манітніших тканинах.

PRP є на 100% біосумісною, безпечною 
і не несе ризику зараження пацієнта, тому 
що отримана з його власної плазми. В на-

Молодість 

у мене в крові

ЗДОРОВ’Є
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шій клініці ми використовуємо методику 
Швейцарської компанії RegenLab - схва-
лену і сертифіковану FDA, CЕ, МОЗ Украї-
ни, як Medical device (вироби медичного 
призначення). При використанні наборів 
для PRP - терапії Regen Lab, тромбоцити 
зберігають свою активність після введен-
ня в шкіру близько 10 днів. За цей час від-
бувається вивільнення корисних речовин 
(факторів росту) з тромбоцитів, що приз-
водить до потужної стимуляції процесів 
омолодження в шкірі (регенерації).

Помітний результат настає майже ві-
дразу після процедури!

Показання:
- хроно і фотостаріння;
- акне, постакне;
- рубці, стрії;
- алопеція;
- «шкіра курця»;
- темні кола під очима; 
- реабілітація після лазерних шліфо-

вок, пілінгів.
Процедура не є токсичною або аллер-

генною, так як пацієнтові вводять ауто-
логічний препарат, виготовлений з його 
власної крові.

Фетграфтінг (ліпофилинг) - методика 
корекції вікових змін обличчя і контурів 
тіла, суть якої полягає в трансплантації 
(пересадці) власної жирової тканини па-
цієнта з однієї зони в іншу.

Застосовується для:
- усунення носогубних складок,
- корекції носослізний борозни;
- корекції форми підборіддя і зони ви-

лиць;
- моделювання губ;
- омоложення рук;
- корекції молочної залози;
- корекції контуру сідниць.
 Проведення ліпофилинга за Швейцар-

ською методикою від компанії RegenLab 
- це:

- затверджений протокол FDA (США), 
ЄС (Євросоюз), Австралія, Японія і МОЗ 
України;

- швидка і легка процедура (в умовах 
маніпуляційного кабінету, під місцевою 
анестезією);

- поєднання жиру із збагаченою тром-
боцитами плазмою, на 100% гарантує ре-
зультативність процедури;

- омолодження на всіх рівнях шкіри;
- швидкий реабілітаційний ефект  

(на наступний день відсутні ознаки про-
ведення процедури).

- ефект омолодження з плином часу  
(1-1.5 років) не зникає, а наростає за ра-
хунок дії власних стовбурових клітин па-
цієнта, що знаходяться в жировій тканині.

WWW.PROVSE.KH.UA
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Редакція виходить з того, що рекламодавець має право і попередньо 
отримав всі необхідні для публікації дозволи.

 – публікується на правах реклами
Информація, опублікованна в журналі «ІНЬ ЯН», що не відноситься 

до реклами, є спільною власністю всіх рекламодавців  
пропорційно вартості їх реклами в даному номері журналу.

Лауреат національного рейтингу
«Золота фортуна»

арантин потрохи послаблює свої лещата 
і можно планувати довгоочікувані літні 

подорожі. Спекотні сонячні дні зібрали на пля-
жах нашого міста велику кількість відпочиваль-
ників, бо ми всі скучили за сонцем і водоймами. 
Але заради радощів пляжної вольниці люди забу-
ли про соціальну дистанцію. Тож, радимо не по-
слабляти увагу і бути обережними, знаходячись 
в місцях великого скупчення людей.

Зараз багато говорять про те, що пандемія 
дала поштовх до переосмислення цінностей, 
оголивши пріоритет інтелектуальних, духовних 
і людських якостей над матеріальними благами. 
Змінюється і наше ставлення до багатьох деся-
тиліттями панувавших стереотипів. Тож давайте 
розуміти, що наше життя - це головна цінність! 
Бережіть один одного!

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!

4 4



55



6 6



77



8 8



99



10 10



1111



12 12



1313



Ви вирішили подарувати телескоп дитині 
чи близькій людині? Відмінний вибір! 
Пізнання таємниць космосу, вивчення 
зоряного неба позитивно впливає 
на характер людини, ї ї світогляд. 
Розуміючи красу і велич космосу, ми 
вчимося жити в гармонії з природою. 

Існують декілька найбільш поширених на сьо-
годні оптичних систем телескопів у серії аматор-
ської техніки: рефрактори (об'єктив - лінза), реф-
лектори (об'єктив - дзеркало), система Кассегрена, 
Максутова-Кассегрена і Шмідта-Кассегрена (систе-
ми з комбінованим набором лінз і дзеркал). Вибір 
оптичної системи дуже важливий, хоча можна зви-
чайно вибрати і телескоп, який сподобається вам 
за зовнішнім виглядом. Варто виділити основні ас-
пекти даних оптичних систем. 

Рефрактори 
Телескопи рефрактори в якості об'єктива вико-

ристовують лінзу або систему лінз, в передній ча-
стині труби. Вони мають велику довжину в порів-
нянні з іншими системами. Ціна телескопа зі збіль-
шенням діаметра об'єктива зростає непропорційно, 
тому що виготовлення якісної великий лінзи склад-
ний виробничий процес, на відміну від виготовлен-
ня дзеркал. Такі телескопи часто застосовуються 
для астрофотографії. 

Телескопи системи рефрактора зручні для спо-
стережень на відкритій місцевості і незручні для спо-
стережень з балкона або відкритого вікна. 

Загалом, телескопи рефрактори відмінно під-
ходить дітям, тому що не мають особливих склад-
нощів з роботою. Рефрактори не так примхливі 
до температурних режимів на відміну від дзеркаль-
них телескопів. 

Рефлектори 
Оптична система рефлекторів відрізняється 

від системи рефракторів кардинально. В якості 
об'єктива тут виступає увігнуте дзеркало в задній 
частині труби. Виготовлення дзеркал простіше, ніж 

лінз, тому телескопи рефлектори з тим же діаметром 
об'єктива, що рефрактор, будуть на порядок дешев-
ші. Рефлектори найчастіше встановлюються на ек-
ваторіальному монтуванні, яка може бути складна 
дітям, але в той же час більш функціональна і зручна 
в тривалих спостереженнях, ніж азимутальна. Також 
такі телескопи можуть бути встановлені на монту-
ванні Добсона - дешевій, але не придатній для точ-
них спостережень та навігації. 

Дзеркала мають тонкий відображаючий шар, то-
му варто це враховувати при використанні телеско-
пів такого типу. Небезпеку становлять часті різкі змі-
ни температур. Після спостережень рекомендується 
зачохлити телескоп, щоб дзеркало та інші частини 
труби, не покривалися конденсатом.

Телескопи - Максутова-Кассегрена, 
Шмідта-Кассегрена 

З моменту винаходу Галілео Галілеєм телеско-
па і широкого його поширення став відомий факт 
спотворень зображень (Хроматична аберація), яку 
дають лінзи і зокрема ж вони є об'єктивами у сис-
темах телескопів-рефракторів. З цим намагалися, 
так чи інакше, боротися. Дзеркальні системи пра-
ктично позбавлені цих недоліків, але в них можуть 
виникати інші - сферична аберація. 

Для виправлення викривлень у дзеркальних си-
стемах оптики були винайдені коригувальні лінзи 
і пластини, що встановлюються в передній частині 
труби. Подібні системи мають дуже якісне і чітке 
зображення, дуже компактні та прості в транспор-
туванні. 

Вдалого вибору і великих вражень від пізнання 
таємниць космосу! 
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Продакшн:  
FINEGOLD PRODUCTION  
www.finegold.kiev.ua 
Фотограф:  
Олександр Дрімов       
Моделі: учасники 
продюсерського центру 
Babyphotostars   
www.babyphotostars.com 
Верстка:  
Людмила Дьоміна
Подяка салону краси  
для дітей та матусь 
BYBLISS BEAUTY & KIDS   
byblissbeauty.com 
@bybliss.od
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ
ШТОРИ ДЕНЬ НІЧ.
МОДНО І СТІЛЬНО

Рулонні штори або тканинні ролети – ця кон-
струкція складається з цільного полотна тка-
нини і вала, на який ця тканина намотується. 

Існує два типи систем тканинних ролет. Відкрита 
і закрита (коробова) системи. Найбільш популярна 
ланцюгова система управління, але ми також пропо-
нуємо системи пружинного управління і змішаного 
ланцюгово-пружинного. Відкрита система рулонних 
штор – це полегшена конструкція, що представляє 
собою полотно тканини, яке накручується на вал, 
який має різний діаметр від 19 мм до 45 мм, в за-
лежності від габаритів виробів.

Закрита (коробова) система – це касетна си-
стема, яка дозволяє максимально захистити при-
міщення від сонячного світла завдяки напрямних, 
які кріпляться з боків виробів на штапікі. Сістеми 
тканинних ролет не дозволяють регулювати пото-
ки сонячного світла так, як це роблять традиційні 
системи, але дають можливість максимального за-
темнення, що особливо актуально в дитячих кімна-
тах, залах для перегляду слайдів або кіно, а також 
в приміщеннях, що виходять на сонячну сторону.

Механізм рулонних штор дозволяє зупиняти 
рух тканини на будь-якій висоті і фіксувати ролету 

Рулонні штори – ідеальний тандем практичності і естетики.
Вони підходять для оформлення вікон в квартирі, приватному будинку або будь-
якому суспільному закладі: кафе, ресторані, готелі. Різноманітність забарвлень
і дизайнерських рішень дозволяє втілити в реальність будь-яку креативну задумку.
Полотно, з якого виготовляють рулонні штори, як правило, обробляють спеціальним 
просоченням, що робить їх практично «недосяжними» для пилу і жиру. 
Цей же склад захищає тканинні ролети від швидкого вигорання на сонці. 
Крім того, догляд за таким «одягом для вікон» обмежується звичайної 
сухим чищенням пилососом. Радують також і різноманіття матеріалів, 
фактур і забарвлень, використаних для виготовлення рулонних штор.
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на будь-якому рівні. Велика колекція зразків допо-
може підібрати оптимальний варіант для вашого 
інтер’єру. Дуже красиво дані вироби поєднуються 
зі шторами і гардинами.

«День-Ніч» представляє з себе компактну систе-
му, спеціально розроблену для установки на стул-
ку вікна. Замір і монтаж цієї системи максимально 
спрощений, а якість матеріалів дає впевненість 
в тривалому терміні служби виробу. Встановлюю-
чи на вікна рулонні штори системи «День-Ніч», ви 
отримуєте можливість налаштовувати рівень світ-
ла по всій площі вікна. Горизонтальні паралельні 
смуги різної прозорості дозволяють це робити. 
Схожого ефекту вдається домогтися, коли ви ко-
ристуєтеся жалюзі, але штори системи «День-Ніч» 
виглядають набагато витонченіше і конструктивно 
більш досконало. Вони, складаються з тканини, яка 
обертає нижню і верхню планки, встановлені на вік-
на. Завдяки спеціальному механізму, при обертан-
ні полотен, рухаються і смуги. Поєднуючись, вони 
створюють різний рівень освітлення. Чим більше 
площа затемнених ділянок, тим темніше в примі-
щенні і навпаки.

Ефект «День» виходить коли прозорі і світлоне-
проникні ділянки одного полотнища знаходяться 
на тому ж рівні, що і аналогічні на іншому. Затемнен-
ня простору і отримання режиму «Ніч» відбуваєть-
ся, коли світлопроникні смуги закриваються непро-
зорими. Існує і проміжний варіант установки, який 
дає можливість створити напівтемрява в кімнаті.

Тканини «День-Ніч». Для рулонних штор систе-
ми «День-Ніч» розроблені спеціальні тканини. Вони 
використовуються тільки в цих конструкціях і воло-
діють унікальною будовою. Обробка полотна скла-
дами, що дозволяє отримати антистатичний ефект, 
забезпечує його бездоганний зовнішній вигляд про-
тягом тривалого часу. Тканина не забруднюється 
і досить протерти її вологою серветкою, щоб што-
ри виглядали ідеально.

ПЕРЕВАГИ ЖАЛЮЗІ ДЕНЬ НІЧ:
- Функціональні: чотири можливих положення: 

день, ніч, відкрито і закрито,
- Прості у використанні, не припадають пилом, 

покриті захисним шаром антистатика,
- Багато можливих варіантів забарвлень і фак-

тур, що полегшує вибір,
- Прості в монтажі,
- Сучасний механізм управління з м’яким і плав-

ним ходом дозволяє легко управляти шторою навіть 
дитині. При бажанні, полотно тканини легко проти-
рається вологою губкою.

Всі вироби виготовляються за індивідуальними 
розмірами і ідеально підходять на всі типи вікон.

Даний вид рулонних штор, порівняно недав-
но, з’явився на нашому ринку і ще не встиг «при-
їстися і набриднути», наприклад, як горизонтальні 
або вертикальні жалюзі. За цим, якщо ви підшуку-
єте щось оригінальне і, в той же час, зручне в екс-
плуатації, то рулонні штори «День – Ніч» найбільш 
підходящий варіант. 
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Функції магнію 
Магній значно впливає на роботу центральної 

нервової системи. Достатня кількість магнію в ра-
ціоні харчування сприяє підтримці нормальної 
роботи центральної нервової системи, а також 
позитивно впливає на когнітивні функції і функції 
м’язової тканини, які безпосередньо пов’язані з 
роботою центральної нервової системи. 

Також, магній впливає на метаболізм білків, 
жирів і вуглеводів, що безпосередньо пов’язано 
з енергозабезпеченням головного мозку і м’я-
зів. Дефіцит магнію часто викликає зниження 
когнітивних здібностей людини — уваги, пам’я-
ті і так далі. 

Вплив магнію на роботу ЦНС прямо пов’яза-
ний з роботою серцево-судинної системи, яка 
контролюється центральною нервовою систе-
мою. Достатнє споживання магнію позитивно 
впливає на роботу серця і сприяє нормалізації 
серцевого ритму. В ході наукових досліджень бу-
ло встановлено, що більшість людей, які стражда-

ють аритмією, має низький рівень магнію в крові. 
Крім цього, магній впливає на кровоносні судини, 
посилюючи приплив крові до серця і м’язових 
клітин. Посилення припливу крові веде до поліп-
шення постачання серця і м’язових клітин киснем 
та іншими поживними речовинами. 

Магній бере участь в процесах росту та фор-
мування кісток, тому достатня кількість магнію 
в раціоні харчування сприяє зміцненню кісток 

Ні для кого не секрет, що дефіцит 
магнію в раціоні харчування 
дорослої людини, підлітка або 
дитини може спричинити серйозні 
негативні наслідки для організму. 
Важливість магнію обумовлена   
тим, що даний мінерал задіяний 
у великій кількості різних процесів, 
що протікають в організмі — 
починаючи від процесу формування 
кісток і закінчуючи процесами 
енергетичного обміну.
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і зубів. Для зміцнення кісток і зубів добре заре-
комендувала себе комбінація магнію і вітаміну 
D3. Також, магній сприяє підтримці здорового 
стану шкіри, нігтів і волосся. 

Також, магній підтримує роботу щитовидної 
залози, роботу нирок і впливає на вироблення 
тестостерону. 

Магній в продуктах харчування 
До багатих магнієм відносяться такі продукти 

харчування (в дужках вказано вміст магнію в 100 
грамах продукту): 

Какао (420 міліграмів) 
Гречка (218 міліграмів) 
Чорний шоколад (165 міліграмів) 
Фундук (140 міліграмів) 
Вівсянка (129 міліграмів) 
Ознаки дефіциту магнію 
Частими ознаками дефіциту магнію є дратів-

ливість, нервозність і низька стресостійкість. Ще 
однією ознакою є постійне відчуття втоми. Також, 
до ознак дефіциту магнію відноситься безсоння. 

Всі ці ознаки пов’язані з роботою центральної 
нервової системи. 

Іншими поширеними ознаками дефіциту маг-
нію є м’язові судоми і м’язовий тремор. Поява 
цих ознак пов’язана з погіршенням провідності 
м’язової тканини і дисфункцією м’язової систе-
ми, які можуть бути викликані недоліком магнію 
в раціоні харчування. 

Форми магнію 
Найбільш ефективними формами магнію, 

що володіють найбільшою біологічною доступ-
ністю, є хелат магнію і цитрат магнію. Менш ефек-
тивними є оксид магнію і лактат магнію. 

Дозування магнію 
Добова норма магнію для чоловіків від 19 

до 30 років — 400 міліграмів. 
Для жінок від 19 до 30 років — 310 міліграмів. 
Для чоловіків старше 31 року — 420 мілі-

грамів. 
Для жінок старше 31 року — 320 міліграмів.

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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